
 
 
 

 پیام مسجد

 با محوریت نهج البالغه

 270الی  241شرح حکمت 

 هر روز یک حکمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 روز انتقام ظالمان

 ( ؛ 241 )حکمتالظَّاِلمِ عَلَى آْلَمظْلُومِیَْومُ آْلمَظْلُوِم عَلَى الظَّالِمِ أََشدُّ مِْن یَوْمِ »منین)ع(: ؤقال امیرالم

 .« روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است

 مقدمه:
ظلم از صفاتی است که در قرآن و روایات منفور است، و تکوین عالم نیز بسیار با ظلم و اشخاص 

 پارچه یار مظلومین است.ظالم دشمن است، نظام هستی یک

 ها:نکته
 از سنةاهلل است. انتقام از ظالمان، امری حتمی و *

البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی )شرح نهج کشد، هم سختی عذاب وجدانهم سختی انتقام می ،* ظالم

.) 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.شوند )شرح نهجن در دنیا و آخرت مجازات میظالما *

نَّ أَْخذَهُ وَکَذَِلکَ أَخُْذ رَبِّکَ إِذَا َأخََذ الْقَُرى َوهِىَ ظَاِلمٌَة إِ»: فرمایدمى سوره هود 102در آیه قرآن، * 

هاى ظالم را مجازات گار تو، هنگامى که شهرها و آبادىو این چنین است مجازات پرورد؛  أَلِیمٌ شَدِیدٌ 

 «. مى کند

 شیرازی (.البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجبرد * ظلم برکت را می

روز رستاخیز است و از آن رو روز رستاخیز را روز ستمدیده دانسته « یَوْمُ آْلَمظْلُومِ »یک معنای * 

 ه روز انتقام و گرفتنک

، چون ستم هنگامه ستم را مخصوص به روز ستمگر شمرده است« وْمِ الظَّالِمِ یَ»مراد ازحق اوست، و 

 ه ابن میثم بحرانی (.البالغت )شرح نهجدر دنیا انجام پذیر اس

در دنیا، عالم ماده و زود گذر است و تحملش آسانتر است، اما روز انتقام عالم مجرد و  ،* روز ظلم

 باقی و بسیار سخت است.

 

 !ها را پاره مکنتمام پرده

 اللِّه سِتْراً وَإِنْ َرقَِّاتَّقِ اللَّه بَعَْض التُّقَى وَِإنْ قَلَّ، وَاجْعَْل بَیْنَکَ وََبیْنَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 242)حکمت



 اى قرار ده، هرچند نازك باشدتقوا و پرهیزکارى پیشه کن، هرچند کم باشد و میان خود و خدا پرده

». 

 مقدمه:

گاه  ،گردندشود و به گناه نزدیک شده و یا آلوده مىها پیدا مىگاه لغزشى براى آن ،هاى مردمتوده

هاى پشت سر ها را پاره کرده و به اصطالح، پلشوند که همه پردهها کسانى یافت مىدر میان آن

 کنند.سازند و رابطه خود را به کلى با خدا قطع مىخویش را ویران مى

 ها:نکته

 آورد.سر در میدرى کامل از پرده ی و بی تقواییضعیف االیمان *

البالغه )شرح نهج اهلل و پاکان و پرهیزکاران سطح باال نیستنداولیاء« تَّقِ اللّهَ بَعْضَ التُّقَى اِ »* مراد از 

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

و  ،حدّ عصمت، واالترین مرتبه، اخالقى، داراى درجات متفاوتى استتقوا مانند بسیارى از فضایل * 

صاحبش را بر لب  آن،ضعیف ، و مرتبه هامانند سلمان ،انددرجات بعد از معصومینمرتبه میانه آن، 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج دهدپرتگاه قرار مى

)شرح  دارددرواقع کنایه از حاجب و مانعى است که انسان را از طغیان باز مى « پرده« » رتسِ»واژه * 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 و هم نشینی با خداست.تقوا، محرم شدن  *

 سنخی باعث سعادت است.* تقوای کم باعث هم سنخ شدن با اهل تقوای واقعی است، لذا این هم

 ر از هیچی است.* هر کار خوبی کمش بهت

 

 ها بپرهیزیداز دَرهم شدن جواب

 ( ؛ 243)حکمت إَِذا ازْدَحَمَ آلْجَوَاُب خَفَِی الصَّوَابُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« گرددها زیاد )و دَرهم( شوند حق مخفى مىهنگامى که جواب

 مقدمه:



شود و هرکس هرچیزى که به ذهنش آمد به عنوان که سؤالى در مجلسى مطرح مى شد بسیار دیده

شود، در چنین مجلس پایه نیز عنوان مى هاى بىکند و حتى احتماالت ضعیف و پاسخجواب ذکر مى

ماند، زیرا جدا کردن پاسخ حقیقى از و چنان شرایطى روشن است که حق براى بسیارى مخفى مى

 وناگون کار آسانى نیست.آن همه احتماالت گ

 ها:نکته
برای  ،هاى متعدداحتماالت زیاد و جواب در تفسیر یک آیه یا یک حدیث یا پاسخ یک شبهه،* 

 (. جلوه تاریخ درشرح نهج البالغه ابن ابى الحدید)شود برخی باعث گمراهی می

زیرا  کنند،ک مسئله را از افراد زیادى پرسش ی که دارای تفکر قوی نیستند، نباید یسؤال کنندگان* 

البالغه آیةاهلل )شرح نهجکند میدر تشخیص حق، گرفتار شک و تردید را ها آن ،هاى متعددجواب

 مکارم شیرازی (.

)شرح  گرى است که در همه چیز مذموم استط هاى افرااى از شاخهجواب، شاخه ازدحام در *

 (.البالغه ابن میثم بحرانی نهج

منهاج البراعة فی دهنده، این است که با تمأنینه و مؤجز و قابل فهم جواب دهد )* از آداب پاسخ

 .( خوئىآیةاهلل شرح نهج البالغة 

البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی )شرح نهجید از تندی و بد اخالقی دوری کند * شخص در مقام جواب با

.) 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج )شرحهر سؤالی قابلیت پاسخ کویی ندارد * 

 ؛ لَ ال أدْرى أُصیبَتْ مَقاتِلُهُمَنْ تَرََك قَوْ»: فرمودندالبالغه نهج 85حکمت * امیرالمؤمنین)ع( در 

 .« را ترك کند )گاه( خود را به کشتن داده است "دانم نمى"کسى که جمله 

 

 هاراه بقاى نعمت
لِلِّه فِی کُلِّ نِعْمٍَة حَقّاً، فََمْن أَدَّاهُ زَادَهُ مِنَها، وََمنْ َقصََّر عَنُْه خَاطََر بِزَوَالِ ِإنَّ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 244)حکمت نِعْمَتِهِ

کند و کسى کسى که حق آن را ادا کند، آن نعمت را بر او افزون مى ،خداوند در هر نعمتى حقى دارد

 .« دهدکه در آن کوتاهى نماید آن نعمت را در خطر زوال قرار مى

 مقدمه:



ها و حق نعمات و ادای حقوقشان، بسیار مورد تأکید خدا و اهل بیت)ع( نعمات و صاحب آنشناخت 

لبته این یک امر فطری است، یعنی انسان فطرتًا میل تکامل انسانی نقش بسزایی دارد، ابوده و در 

 به شناخت نعمت و صاحب و حقوقشان دارد.

 ها:نکته
 .که در استفاده از آن اولویت دارد در آن شیئ داردزیادی  حقوق ،حقیقی هر شیئ ک* مال

منهاج البراعة ت و نفقه و کمک به نیازمندان است )* به عنوان مثال حق اموال، پرداخت خمس و زکا

 .( خوئىآیةاهلل فی شرح نهج البالغة 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج همان شکر است« إِنَّ لِلِّه فِی کُلِّ نِعْمٍَة حَقًّا »از راد م* 

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) اساس شکر، شکر عملى است *

آنچه را خدا به او روزى داده براى آن اهدافى که آفریده شده است انسان، تمام »* شکر عملی یعنی: 

آیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )«  در راستای اقتضای شیئ و رضای الهی یعنى، صرف کند

 .( خوئى

جا آوردن، به نفع مظلومان استفاده کردن، صله رحم بهاز مصادیق اسفاده شرعی از نعمات مانند:  *

البالغه آیةاهلل )شرح نهج... بیماران را تخفیف دادن، تعظیم شعائر نمودن، به فکر یتیمان بودن وآالم 

 مکارم شیرازی (.

 ، یعنی جسم و روح انسان و اموال و پست و مقاممانند چشم و گوش و عقل و هوش ،هانعمت *

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجو آبرو و...  ومقامات معنوی

؛ تمام شکر آن است که  َتمَامُ الشُّکْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ َربِّ الْعَاَلمِینَ »: فرمودند (ع)امام صادق * 

 (. 2ج کافى«.) " الْحَمُْد لِلَِّه رَبِّ الْعَاَلمِینَ ": ( بگوید انسان )از روى اخالص و ایمان

 

 شودبا افزایش قدرت، حرص كم مى
 ( ؛ 245)حکمت إَِذا کَثُرَتِ آْلمَقْدِرَُة قَلَّتِ الشَّْهوَةُ»امیرالمؤمنین)ع(: قال 

 .« شودهنگامى که قدرت بر چیزى فزونى یابد عالقه به آن کم مى

 مقدمه:



زند، نه به علّت ازدست نه براى ذخیره کردن آن دست و پا مى ،چیزى که در دسترس انسان باشد

به عکس، چیزى که در دسترس او  ،اعتنایى به آن نگاه کنددادنش اضطراب دارد و اى بسا با بى

 .دهدشود به آن عالقه نشان مىنیست یا به زحمت پیدا مى

 ها:نکته
البالغه )شرح نهجکند درست استفاده نمیشود، یعنی از نعمات * نفس انسان در فراوانی، ناشکر می

 ابن میثم بحرانی (.

حَریٌص عَلى ما مُِنعَ؛ انسان نسبت به چیزى که براى او »اصل در انسان غیر کامل این است که:  *

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) « وان داردممنوع شده حرص فرا

تر جو آب کم» فرمودند: از این اصل، درمستحبات، جهت دوام در انجام آن استفاده شده و * لذا 

 «. تشنگی آور بدست *** تا که آبت جوشد از باال و پست

ها ترس از در کمبود چیزی، مثال خوردنیاز حب بقاء است، یعنی  « حَریصٌ عَلى ما مُنِعَ »* گاهی 

 نابودی فرار کند.خواهد از نابودی و مرگ دارد، لذا می

)شرح کنند * گاهی برخی از تُجَّار از این اصل فطری انسان در احتکار اجناس، سوءاستفاده می

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 های قوة خیال است.* بسیاری از نیازهای انسان توهم و از بازی

 

 !ها را از خود رم ندهیدنعمت

 ( ؛ 246)حکمت اْحذَرُوا نِفَارَ النِّعَِم فَمَا کُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« گرددنمى ها برحذر باشید که هر فرارى بازاز فرار کردن )و رمیدن( نعمت

 مقدمه:
ها را که قدر نعمت ایی است:کنند، توصیهگاه فرار مىکه  ،به حیوانات اهلى سودمندنعمات، تشبیه 

 هاى الهى بهره گیرید.ها استفاده کنید و از نعمتبدانید، شکر آن را به جا آورید، از فرصت

 ها:نکته
به فتح نون و به « نَعَم »جمع نعمت است، بعضى آن را «  نِعَم»به معنى فرار کردن و « ار نِفَ* »

 به معناى حیوان فرارى است« شارد»اند و معنى حیوان چهارپا مانند گاو و گوسفند و شتر دانسته

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج



البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجو باید آنها را حفظ کرد  همواره در معرض زوالند ،هاتمام نعمت* 

 شیرازی (.

 گرددوقتى فرار کرد هرگز بازنمى هایى است کهاز آن نعمت و گاهی سالمتی، « جوانى» به یقین *

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

جلوه تاریخ درشرح نهج البالغه ) هاست در درجه اوّل، ناسپاسى استچیزى که باعث رمیدن نعمت *

 (. ابن ابى الحدید

منهاج البراعة فی شرح نهج باشد )گناهان می ،ال نعمات استی دیگر از چیزهایی که باعث زو* یک

 .( خوئىآیةاهلل البالغة 

 

 سخاوت، بهترین وسیله ارتباط

 ( ؛ 247 )حکمتاْلکَرَمُ أَْعطَفُ ِمنَ آلرَّحِمِ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« از خویشاوندى بیشتر است ،رابطه سخاوت

 مقدمه:

است، یعنی انسان با نزدیکان خویش ارتباط نزدیک و قرآنی یکی از واجبات در اسالم صله رحم 

باشد که حداقل آن رفت و داشته باشد، لذا دستوراتی را امر فرمودند که از مصادیق صله رحم می

 آمد ظاهری با یکدیگر است.

 ها:نکته
بخشش توأم با را «  کرم»در بعضى از منابع لغت، ، تر استتر و بامحبتمعناى مایل به«  فُ عطَاَ* »

ى به افراد نیازمند کسى است که به راحت«  کریم»رو اند، ازاینگیرى گفتهسهولت و بدون سخت

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهجکندبخشش مى

منهاج ها است، اما رحم بودن، عرضی و گاهی تکلفی است )کرامت، فطری و در طبیعت انسان* 

 (. خوئىآیةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

البالغه )شرح نهجعنی باعث رفع مشکالت یکدیگر شود * صله رحم، باید ثمر و نتیجه داشته باشد، ی

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

 

 حُسن ظن مردم را با عمل، تصدیق كن



 ( ؛ 248)حکمت َمنْ َظنَّ بِکَ خَیْراً َفصَدِّْق َظنَّهُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« تصدیق کنل ( گمانش را )با عم ،گمان خوبى داردکسى که به تو 

 مقدمه:
دانند بت مىشود افراد به سبب خاطره خوبى که از کسى دارند و او را باسخاوت و خیّر و مثبسیار مى

ها ـ خواه مشکل مالى باشد یا جز آن ـ به دست اوست و به سراغ وى برند حل مشکل آنگمان مى

 کنند.کمک می، و از وی درخواست روندمى

 ها:نکته
هاج منمشکلش را برای رضای خدا حل کرد ) * اگر کسی درخواست کمک کرد باید درحد توان،

 .( خوئىآیةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

هاج من) ظن استظن است و قدم مهمتر حفظ این حسنایجاد حسن* قدم اول در روابط اجتماعی، 

 .( خوئىآیةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

البالغه آیةاهلل )شرح نهجها را در انجام کار خیر تهیج کرد توان آنظن دیگران، می* با تصدیق حسن

 مکارم شیرازی (.

؛ کسى که  مَْن ساَءتْ ظُنُونُهُ اِعْتَقََد الْخِیانَةَ بَِمنْ ال یَخُونُهُ»فرماید: مى غررالحکم ( درع)امیرمؤمنان* 

 «. شود که به او خیانت نکرده استاست معتقد به خیانت کردن به کسى مىبه مردم، بدگمان 

 

 اجبار نفس بر انجام كار خیر
 ؛(  249)حکمت أَْفضَلُ االْْعمَالِ َما أَکَْرهْتَ نَْفسَکَ عَلَیْهِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« برترین اعمال آن است که خود را )به زحمت( بر آن وادار کنى

 مقدمه:
خواهد مالى ببخشد و نفس او به سبب که مىمثل این است، کارى برخالف خواسته نفسگاهی 

در ... عالقه به مال با آن موافق نیست، یا از ارتباط نامشروعى بپرهیزد که نفس تمایل به آن دارد و

که نفس انسان تمایل به فعل معروف یا ترك منکر ندارد هنگامى که افراد با ایمان تمام این موارد 

در برابر خواسته نفس مقاومت کنند و آن معروف را به جا آورند و آن منکر را ترك کنند، عملى 

 .اندبسیار پرفضیلت انجام داده

 ها:نکته
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هم کار خیر انجام شده و هم این است که «  نَفْسَکَ َعلَیْهِأَفْضَُل ااْلعْمَالِ َما أَکَْرهَْت »علت عبارت  *

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )است  نفس سرکش تحت ریاضت قرار گرفته

جلوه تاریخ درشرح نهج البالغه ابن )* هرچه زحمت در عملی بیشتر باشد اجر ومقامش بیشتر است 

 (. ابى الحدید

ه هدایت، مانند خانواده ناصالح نداشتند و به تکامل برسند، اجرشان از کسانی که کسانی که زمین* 

 زمینه هدایت را دارند بیشتر و مقامشان باالتر است.

 * انسان نباید در تزکیه نفس، با بودن موانع قهری و مشکالت ناامید شود.

 

  !اى برتر از اراده مااراده

(  250)حکمت آللَّه سُبْحَانَُه بِفَسِْخ العَزَائِمِ، وَحَلِّ آلْعُقُودِ، وَنَْقِض آلِْهمَمِ َعرَفْتُ » قال امیرالمؤمنین)ع(:

 ؛

 .« ها شناختمها و نقض ارادهها، فسخ پیمانوسیله بَرهم خوردن تصمیمخداوند را به

 مقدمه:
کند تغییر پیدا مىگیرد، اما ناگهان اراده او شود انسان تصمیم محکمى به انجام کارى مىبسیار مى

اى از بیرون به آن تعلّق گرفته بود دهد که ارادهکه عاملى براى آن تغییر بشناسد! این نشان مىآنبى

 .که اراده این شخص فسخ شود

 ها:نکته
منهاج البراعة فی راه شناخت قضا و قدر الهی است ) «... عَرَفُْت آللّهَ سُْبحَانَهُ بِفَسْخِ العَزَائِمِ»* عبارت 

 .( خوئىآیةاهلل شرح نهج البالغة 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجند بر تدبیر ما غالب و مسلط است * تقدیر خداو

 منافاتی با اختیار انسان ندارد.«  َعرَفْتُ آللّهَ سُْبحَانَهُ بِفَسْخِ العَزَائِمِ، َوحَلِّ آلْعُقُودِ»* عبارت 

این است که انسان باید بداند که «  عَرَفْتُ آللّهَ سُبْحَانَُه بِفَسْخِ العَزَائِمِ، وَحَلِّ آلْعُقُودِ»عبارت * مراد از 

 اراده او در طول اراده خداست، و انسان نباید از خداوند غافل شود.

قوی باشد چه ضعیف، در ها چه این است که اراده«  آلْهِمَمِ « » آلْعُقُودِ « » العَزَائِمِ »* مراد از عبارات 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج مقابل تقدیر الهی به یک اندازه از ضعف برخودارند



هاى که قلب او در میان دو انگشت از انگشتهیچ انسانى نیست مگر این»فرمود: )ص( پیغمبر اکرم *

 (. 1)شرح نهج البالغه عالمه شوشترى ج  « درت پروردگار قرار داردق

؛  نَّهُ إِلَیِْه تُحْشَرُونَوَاعْلَمُوا أَنَّ اهللَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَْرءِ وَقَْلبِهِ وَأَ»فرماید: میسوره انفال  24در آیة* قرآن 

گردید و محشور او باز مى سوىشود و بدانید که بهبدانید که خداوند میان انسان و قلب او حائل مى

 «.د شویمى

 

 نیا و آخرتتلخى و شیرینى د

 ( ؛ 251)حکمت َمَرارَةُ آلدُّنْیَا حَالَوَةُ آاْلخِرَةِ، َو حَالَوَُة آلدُّنْیَا مَرَارَةُ آاْلخَِرةِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« تلخى دنیا شیرینى آخرت است و شیرینى دنیا تلخى آخرت

 مقدمه:
مانند اینکه اشیاء در دنیا دارای هایی دارند که برخی ذاتی هستند، دنیا و آخرت، اشتراکات و افتراق

جرم و وزن و ماده هستند اما اعیان در آخرت مجرد از این مواردند، که قابل نقض نیست،اما برخی 

 از افتراقات نسبی بوده و به نسبت افراد متفاوت است.

 ها:نکته
س سخت است اعمال صالح است که غالبًا در دنیا  برای نف«  مَرَارَُة آلدُّنْیَا َحالَوَةُ آالْخِرَةِ »* مراد از 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

)شرح برد از آن لذت می انگناهان است، که نفس انس«  الَوَةُ آلدُّنْیَا مَرَارَةُ آالْخِرَةِ حَ » * مراد از

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 )شرحی و سختی عذاب اُخروی گناهان است گناهان، غفلت از عظمت اله* علت لذت نفس از 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

درمورد اولیای الهی که به نفس «  مَرَارَُة آلدُّنْیَا َحالَوَةُ آاْلخِرَةِ، َو حَالَوَةُ آلدُّْنیَا مَرَارَُة آاْلخِرَةِ»* عبارت 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجکند مطمئنه و راضیه و مرضیه رسیده باشند صدق نمی

 بیند لذا همه اعمال خیر، برای او شیرین و راه وصال است.* انسان کامل، همه جا خدا می

 البالغه ابن میثم بحرانی (.نهج)شرح کند * لذت دنیا انسان را از آخرت غافل می

 

 فلسفه بخش مهمى از احکام اسالمى



وَالزَّکاةَ تَسْبِیباً ، وَالصَّالَةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْرِ، یمانَ تَطْهِیراً ِمنَ الشِّرْكِفََرضَ اللّهُ االْ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

ْمَر بِالْمَعْرُوِف االْ، وَوَآلْجَهَاَد عِزًّا لِاْلسْالَمِ، وَآلَْحجَّ تَقْرَِبةً لِلدِّینِ، وَالصِّیَاَم آبْتِالًَء الِْخالَِص آلْخَلْقِ، لِلرِّزْقِ

، وَالقَِصاَص حَقْنًا لِلدَِّماءِ، ماًة لِلْعَدَدِوَصِلَةَ الرَّحِِم مَنْ ، مَصْلَحًَة لِلْعَوَامِّ، وَالنَّهْیَ َعنِ آلْمُْنکَِر رَدْعًا لِلسُّفَهَاءِ

وََترَْك ، وَمُجَانَبَةَ السَّرِقَة إِیجاباً لِلْعِفَّةِ، وَتَْركَ شُْربِ آلَْخمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْلِ، آلْحُدُودِ إِْعظَاماً لِلَْمحَارِمِ وَإِقَامَةَ

وَتَْرَك ، جَاحَدَاتِمُلْاوَالشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى ، وََترْكَ آللِّوَاطِ تَکْثِیراً لِلنَّسْلِ، الزِّنَى تَحْصِیناً لِلنَّسَبِ

 مَاَمةِوَالطَّاعََة تَْعظِیمًا لِالْ، وَاالْمَاَمةَ ِنظَامًا لِالْمَّةِ، مخَاوِفِلْ اوَالسَّالََم أَمَانًا مَِن ، لْکَذِِب تَشْرِیفًا لِلصِّدْقِا

 ( ؛ 252)حکمت

کبر و غرور  نماز را براى پاك شدن از، و خدا ایمان را براى تطهیر دل از شرك واجب کرده است

و روزه را براى این تشریع کرد که آزمایشى براى ، زکات را سبب روزى قرار داد، و واجب کرده است

ى اسالم )و جهاد را براى عزت و سربلند، و قرار داد و حج را براى تقویت دین، اخالص بندگان باشد

ى باز داشتن از منکر را براو امر به معروف را براى اصالح توده مردم و نهى ، مسلمانان( قرار داد

ها )و فظ خونو قصاص را براى ح، و صله رحم را براى افزایش نفوس مقرر داشت، خردان قرار دادبى

و ترك شرب خمر را ، و اقامه حدود را براى بزرگ شمردن محرمات الهى قرار داد، ها( قرار دادجان

اى حفظ عفت )و پرهیز از آلودگى به و دورى از سرقت را بر، ظ و سالمت عقل تشریع کردبراى حف

 گرایى(و ترك لواط )و همجنس، ها قرار دادا را براى حفظ نسبو ترك زن، اموال مردم( مقرر داشت

و ، و شهادت و گواهى را براى اظهار حق در برابر انکارها قرار داد، را براى افزایش نسل مقرر داشت

ها قرار امان در برابر ترسو سالم را ، استى قرار دادترك دروغ را براى احترام و بزرگداشت صدق و ر

و اطاعت و فرمانبردارى )از امام مسلمین( را براى ، و امامت را براى نظم و نظام امت قرار داد، داد

 «. )تعظیم و تحکیم( مقام امامت قرار داد

 مقدمه:

بسیار مؤثر است، و  شناخت فلسفه و علت واجبات و محرمات اسالم در قبول و انجام درست اسالم

هدف اصلی أئمه)ع( نیز رساندن مسلمین به این سطح از شناخت بوده است، شناختی که با شهود 

 .و مکاشفات و رسیدن در باطن عالم باشد

 ها:نکته



ید در اعتقادات و اعمال صالح است توح«  یمانَ تَطْهِیراً ِمنَ الشِّرْكِاالْ»* مراد از ایمان در عبارت 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج)شرح 

 کند، تسلیم در برابر اهلل است.* معنای حقیقی نماز که قرآن به برپایی آن امر می

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج کند* زکات، رزق زکات دهنده و زکات گیرنده را تأمین می

 * معنای حقیقی روزه، ترك غیراهلل است.

 تمرینی برای اتحاد دائمی آنهاست، که این امر باعثهری مسلمین در ایام حج * نظم  و اتحاد ظا

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهجتقویت اسالم است 

 دهد.* جهاد، مظهر صفت شجاعت مسلمین است، و شجاعت به اسالم در مقابل دشمنان عزت می

 نهی از منکر حفظ این سعادت است.* امر به معروف، سخاوت تکامل و سعادت خداوند به بشریت و 

البالغه )شرح نهجامر به معروف و نهی از منکر است  ها، در قانون* برتری اسالم بر سایر قوانین و فرقه

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

اى خردمندان!  ؛ َصاِص حَیَاةٌ یَا أُوْلِی االْلْبَابِ َولَکُْم ِفی الْقِ»فرماید: می 179بقره آیه سوره  * قرآن در

 «. در قصاص، حیات و زندگى شما است

هاست اشاره به گناهان کبیره یا بخش مهمى از آن«  إِقَامَةَ آْلحُدُودِ إِعْظَاماً لِْلمَحَارِمِ »در «  محارم* »

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج شودکه درموردشان اقامه حدود و اجراى تعزیرات مى

البالغه ابن میثم )شرح نهج های انسان استمعنای تعدیل قوة شهویة، یعنی خواسته* عفت، به 

 بحرانی (.

 * زنا، همان لذت حرام از نامحرم با هر یک از اعضای ظاهری و باطنی است.

البالغه )شرح نهجحرام است  خیز نیست و ثمره ندهد، بی عقلی و* بذرپاشی در زمینی که حاصل

 ابن میثم بحرانی (.

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجبا حیوانات نیز همین گونه است آمیزش و مواردی مانند استمناء * 

 شیرازی (.

 د، گناه کبیره است.که باید شهادت دادر جایی  ،* ترك شهادت صحیح



گونه قصد آزار و اذیت او را ندارد هرگاه کسى به دیگرى سالم کند مفهومش این است که هیچ* 

البالغه )شرح نهج نیست ضررى نیز نیز این است که از ناحیه اوگوید مفهوم آن پاسخ مى کسی کهو

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

 * سالم کننده و جواب دهنده، هر دو تحت اسم سالم خدا هستند.

 یعنی هر موجودی بر اساس فطرت خود که مطابق با فطرت خداست، باشد.سالم،  *

ها و ها حتی همه موجودات را، با تمام صلیقهخداوند است که همه انسان* امام، مظهر اسم جامع 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجکند اختالفات در کنار هم جمع می

 

 سوگند سریع التأثیر

حَوْلِ آللّهِ وَقُوَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ أَْحلِفُوا الظَّالِمَ ـ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَه ـ بِأَنَّهُ بَرِیءٌ مِنْ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 دَ آللَّه تَعَالَىبِهَا کَاذِباً عُوجِلَ آلْعُقُوبَةَ، وَإِذَا حَلَفَ بِاللّهِ آلَِّذی اَل إِلهَ إِالَّ هُوَ َلمْ یُعَاجَلْ، الِنَّهُ قَدْ وَحَّ 

 ( ؛ 253)حکمت

زیرا  ت،دهید که از حول و قوه الهى برى اس گونه سوگندهرگاه خواستید ظالمى را سوگند دهید این

اما اگر چنین سوگند یاد کند: به خدایى  ،رسدو به سرعت فرا مىاگر این قسم دروغ باشد مجازات ا

 .« شود، زیرا خدا را به یگانگى ستوده استدر کیفرش تعجیل نمى ،خدایى نیستکه جز او 

 مقدمه:
یکی از ادله در محکمه، برای فیصله دادن اختالفات، سوگند خوردن یکی از طرفین دعوی است، 

سبب تعجیل  ،تعبیرات سوگندها بسیار متفاوت است؛ تعبیرهایى که مدح و ثناى الهى در آن است

 کند.باشد، عقوبت را تعجیل مى خدا و ائمه)ع(بیرات خشنى که بر ضد اما تع ،شودعقوبت نمى

 ها:نکته
* سوگند یا قسم، درواقع گرو قرار دادن اعتقادات و مقدسات خویش است برای بیان اهمیت چیزی 

 و کسب اعتماد دیگران.

جهت  وگند جهت اثبات یا انکار چیزی است، و نوع دیگر اینکه،سیک نوع * سوگند دو نوع است: 

 انجام عملی مشروع و ترك منکر سوگند بخورد.



عمل حسنه یا ترك منکری قسم خورد، و بدون عذری قسم را اعمال نکند * اگر کسی برای انجام 

 باید کفاره بدهد.

اى در مخالفت آن نیست، شود و کفارهتنها منعقد نمى نه )ص(و پیامبر ندسوگند به برائت از خداو *

 ت )کتاب األیمان، از مرحوم صاحب جواهر (.حرام اس ،بلکه نفس این سوگند

بَِأنَّهُ بَرِیٌء ِمْن حَوِْل آللِّه  »توان چنین تعبیر بعضى از فقها این است که تنها مهدور الدم را مى *

 دسوگند دا«  ...وَقُوَّتِهِ

 (. 35جواهر الکالم ج )

 

 وصى خویشتن باش
مَا تُؤْثِرُ اَنْ یُعْمَلَ فِیهِ مِْن یَابْنَ آدَمَ، ُکنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ فِی مَالِکَ، وَآعْمَلْ فِیهِ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 254)حکمت بَعْدِكَ

اى در آن عمل کن که گونهاى فرزند آدم! تو خود وصى خویشتن در اموال خود باش و )امروز( به

 .« خواهى پس از تو )مطابق وصیتت( عمل کنندمى

 مقدمه:
ها در راه خیرات مصرف شود و مند هستند که بخشى از اموالشان پس از آنعالقه ،بسیارى از مردم

، این خصلت مردم نیز ریشه در غیرت در اموال وصیت براى کارهاى خیر تشویق کردهاسالم نیز به 

 دارد.

 ها:نکته
 * وصیت کردن امری مستحبی است، که تأکید زیادی برآن شده است.

هنگامى که یکى از شما را  ،بر شما نوشته شده»د: فرمایمى 180آیه  بقرهسوره  درقرآن مجید * 

طور شایسته از خود به جاى گذاشته، براى پدر ومادر و نزدیکان، به مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى

 .« این حّقى است بر پرهیزکاران! وصیت کند!

البالغه آیةاهلل ح نهج)شر گویندشود را وصی می* کسی که مسؤول  رسیدگی به اموال اموات می

 مکارم شیرازی (.

* غالبا وصی یا ورثه، به دالیل مختلفی مانند: جهل و خبث نیت و... در انجام وصیت کوتاهی می

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجکنند 



تر است از آنچه دیگران پس از او دهد بسیار با ارزشآنچه را انسان با دست خود در راه خدا مى *

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج دهندمى

د فقط ، یعنی هر کس اجازه دارمند شوندده تا ورثه نیز بهرهشسوم مال محدود به یک * وصیت،

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.ج)شرح نهیک سوم اموالش را وصیت کند 

 

 !غضب و جنون

 الحِدَّةُ ضَرٌْب مَِن آلْجُنُونِ، الِنَّ صَاحِبَهَا یَنْدَمُ، فَإِنْ لَْم یَنْدَمْ فَجُنُونُُه مُسْتَحْکَمٌ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 255)حکمت

واگر پشیمان نشود شود طغیان غضب نوعى جنون و دیوانگى است، چراکه صاحبش بعدا پشیمان مى

 .« دلیل بر آن است که جنونش مستحکم است

 مقدمه:
شود نیروى عقل او تحت الشعاع آن قرار گرفته، از کار انسان در حالى که به شدت غضبناك مى

هاى گردن پر از خون شده و تمام اعصاب و ایستد و در آن حالت که صورت برافروخته، رگبازمى

زند که خارج از عرف عقال و بیرون از دایره شرع به کارهایى مى عضالت تحریک گشته است، دست

 آور است.و کامال زیان

 ها:نکته

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجب و جنون، هردو عدم غلبه عقل است غض *

 * غضب و جنون، شدت و ضعف دارند.

)یعنی کل ساعات روز وهفته و ماه و سال در حالت جنون است  * جنون دو نوع است: جنون دائمی

 شود (.ادواری )یعنی مدتی در حالت جنون است ومدتی از حالت جنون خارج میو جنون  (

 کند، از آن جهت که بی عقلی است، اخالقًا مجنون است.* کسی که گناه می

 وری است.نون صبر و مدارا و گاهی دو مج ناك* روش برخورد با شخص غضب

 

 ترك حسد، و تندرستى

 ( ؛ 256)حکمت ِصحَّةُ الْجَسَدِ، ِمنْ قِلَّةِ الْحََسدِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« تندرستى، از کمى حسادت است



 مقدمه:
هاى روحى از ناراحتىهای جسمانی بسیاری از بیماری ،در بسیارى از موارد ،به گفته پزشکان

حسد گاه چنان  ،هاستهاى روحى یکى از بدترین آنحسد در میان بیمارى ،گیرندسرچشمه مى

کند که نه روز استراحت دارد و نه شب و در آتشى که خود در درون شخص حاسد را ناراحت مى

 .شودتر مىسوزد و آثارش در بدن او روزبه روز نمایانخود برافروخته مى

 ها:نکته
 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج اعتراض دارددرواقع به حکمت خدا * شخص حسود، 

 کسی جز معصوم)ع(، از رذیله حسادت در امان نیست.* 

 * حسادت تا به مرحله ظهور نرسد، برای جسم و روح انسان تخریب جدی و فاحشی ندارد.

 * خطور ذهنی حسادت نیز، به اندازه خود تأثیر منفی در روح انسان دارد.

 

 دیگرانشاد كردن 
یَا کُمَیُْل، مُْر أَهْلََک أَْن یَرُوحُوا فِی کَسِْب آلَْمکَارِمِ، ِلکُمِیِل بِن زِیَادِالنَّخَعِی، »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

إِالَّ وَخَلَقَ  صْوَاتَ، مَا ِمنْ َأحَدٍ أَوَْدعَ قَلْباً سُرُوراًوَالَّذِی وَسِعَ َسمْعُُه االْفَ، وا فِی حَاجَِة مَْن هَُو نَائِمٌوَیُدْلِجُ

 کََما فَإِذَا نَزَلَتْ بِِه نَائِبَةٌ َجرَى إِلَیْهَا کَالْمَاءِ فِی آنْحِدَارِهِ حَتَّى یَطْرَُدهَا عَْنهُ ، مِنْ ذلِکَ السُّرُورِ ُلطْفاًآللّهُ لَهُ 

 ( ؛ 257)حکمت بِلِتُطْرَدُ غَرِیبَُة االْ

که روزها در کسب فضایل و  ،ده را دستور دهاى کمیل! خانوافرمود، خطاب به کمیل بن زیاد نخعى 

سوگند به کسى که ، مردمى که در خوابند تالش کنند مکارم بکوشند و شامگاهان در انجام حوائج

شنود، هرکس سرور وخوشحالى در قلبى ایجاد کند خدا از آن سرور برایش لطفى تمام صداها را مى

 دار به سرعتلطف همچون آب )در یک سطح شیبآفریند که هرگاه مصیبتى بر او وارد شود این مى

گانه از گونه که شتر بی( دور سازد، همان به سوى او سرازیر شود تا آن مصیبت را از وى )بشوید و( 

 .« شودرانده مى گله

 مقدمه:



ها قرار هاى محدود، در اختیار دولترسانى به نیازمندان را تحت برنامهدنیاى مادى امروز، کمک

همه کسانى  ،افراد، کمتر مسئولیتى براى خود قائلند، در حالى که در اسالم چنین نیست دهد ومى

 .که توانایى دارند، در برابر مشکالت ونیازهاى حاجتمندان مسئولیت دارند

 ها:نکته

)شرح  بر علم خود بیفزایدو انسان باایمان باید به خودسازى و کسب فضایل مشغول باشد، * 

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.البالغه نهج

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجاهلل است خدمت به خلق، االعمال* بعد از خودسازی و عبودیت، أفضل

 شیرازی (.

شود، و هم کسانی که مانند جناب مالک هم خانواده جناب مالک را شامل می« َأهْلَکَ »* مراد از 

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة اهل او هستند ) در سیر و سلوك

اشاره  ،که به معناى سیر در ابتداى شب یا تمام شب است«  اِدْالج»از ماده «  یُدْلِجُوا»تعبیر به * 

البالغه )شرح نهج به این است که انسان باید خدماتش به مردم بى سر و صدا و غالبآ مخفیانه باشد

 (.آیةاهلل مکارم شیرازی 

ر دیگران شرمنده محفوظ بماند و در براب نیازمندان آبروى این است که « مَْن هُوَ نائِمٌ » * مراد از

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج نشوند

)شرح آورد * خدمت به خلق، هم در دنیا اجرش ظهور دارد، هم در آخرت برای انسان صعود می

 شیرازی (.البالغه آیةاهلل مکارم نهج

البالغه )شرح نهجشود لطف و رحمت خدا نازل شود * کسی که به دیگران رحم و لطف کند، باعث می

 ابن میثم بحرانی (.

 

 ای با خداصدقه، معامله

 ( ؛ 258)حکمت اللّهَ بِالصَّدَقَةِإَذا أَمْلَقْتُمْ فَتَاِجرُوا »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« ( تجارت کنید راه او)در هر زمان فقیر شدید با خداوند از طریق صدقه دادن 

 مقدمه:

http://ahlolbait.com/article/18130/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-258-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://ahlolbait.com/article/18130/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-258-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://ahlolbait.com/article/18130/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-258-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7


شخص همچنین  ،خیزدکند، عنایت الهى نیز به یارى او برمىگونه که انسان، فقیرى را کمک مىهمان

کند که سرچشمه بخشد روح پاکى پیدا مىمىایثارگر که آنچه را خود به آن نیاز دارد به دیگرى 

 د.شواستجابت دعاست و دعاهاى او براى گشایش روزى به هدف اجابت نزدیک مى

 ها:نکته
تا خداوند آن را ، خدا وام نیکو دهد کیست که به»اید: فرممى 11در سوره حدید آیةمجید قرآن  *

 «. استبراى او چندین برابر کند؟ و براى او پاداش پرارزشى 

با صراحت بیان شده  نیزها، رفع بالها و خطرات در احادیث اسالمى، رابطه صدقه با درمان بیمارى* 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج است

، انفاق علم و دانش، انفاق قدرت و مقام و انفاق نصح وخیرخواهى و خالصه هرچیزى که صدقه* 

)شرح  آن براى نجات دیگران استفاده کردباید از شود و شامل می را ،خداوند به انسان روزى داده

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 مانند: الجود، الوهاب و... است.اسماءاهلل بسیاری از ظهور  ،صدقه* 

 

 شکنانجزاى پیمان

(  259)حکمت وَالْغَدْرُ بَِأهْلِ الْغَدْرِ وََفاءٌ عِنْدَاللّهِأَلَْوفَا الِهْلِ الْغَدْرِ غَدٌْر عِنْدَ الّلهِ، »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛

شکنى با آنان، وفادارى نزد شکنى در پیشگاه خداست وپیمانشکنان، پیمانوفادارى در برابر پیمان

 .« خداوند است

 مقدمه:

ضعف شکنان وکسانى که پایبند به عهد خود نیستند دچار وسوسه شود و انسان نباید در برابر پیمان

، نشانه ندها به عهد خود وفا کنبرابر آن در ها عهد خود را بشکنند واگر آن، بلکه به عکس شوند

ایع مشابه ها در وقکنند و سبب جسارت آنمى هاست و آن را حمل بر ترسبر آندر برا ضعف و ذلت

 .شودمى

 ها:نکته
رو به کار کسى که پیمان و عهد خود را در اصل به معناى ترك گفتن چیزى است، ازاین«  َغدْر» *

گویند که مى« غدیر»رو هاى آب را ازآنگوداللذا  .شودگفته مى«  غدر»بشکند و آن را ترك گوید 



مقابله به مثل  شکنان، بایددر مقابل پیمانگاهی * ها مقدارى آب باران رها و ترك شده است. در آن

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) درک

 شکنی دشمنی با خود خداست.* پیمان 

 شکنان، گناه نیست.شکنی در مقابل پیمان* پیمان

طور ، بهباشى از خیانت گروهى بیم داشته و هرگاه»فرماید: می 58أنفال آیه در سوره قرآن مجید * 

 «. داردها اعالم کن که پیمانشان لغو شده است، زیرا خداوند، خائنان را دوست نمىعادالنه به آن

 این کار را انجام داد.توان شکنی کسی، باعث هدایتشان شود، میپیمانوفای به عهد در مقابل اگر  *

جلوه کفار و دشمنان اسالم صادق است )غالباً برای « ... أَلْوَفَا اِلهِْل الَْغدْرِ غَدٌْر عِْندَ اللّهِ»* عبارت 

 (. تاریخ درشرح نهج البالغه ابن ابى الحدید

 

 از این امور غافل نشوید
َکمْ ِمنْ مُسَْتدْرٍَج بِاالْحَْسانِ إِلَیِْه، وَمَغْرُوٍر بِالسَّتْرِ عَلَْیِه، وَمَفْتُوٍن بِحُسْنِ آلْقَوْلِ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وَقَدْ مَضى هذَا الْکَالمُ فِیما تَقَدَّمَ، إِالَّ أنَّ : قالَ الرَّضِیُ، مَا آبْتَلَى آللّهُ سُبْحَاَنهُ أَحَداً بِمِثْلِ االْمْاَلءِ َلهُ فِیهِ وَ

 ( ؛ 260)حکمت فِیهِ هاهُنا زِیادَةٌ جَیِّدَةٌ مُفیدَةٌ

ها پوشى خدا بر آنشوند و به سبب پردهغافلگیر مى ،هاوسیله نعمت به آنچه بسیارند کسانى که به

کس را به چیزى مانند خورند و خداوند هیچگردند و براثر تعریف وتمجید از آنان فریب مىمغرور مى

گوید: این سخن مرحوم سیّد رضى در ذیل این گفتار حکیمانه مى، آزمایش نکرده است ،مهلت دادن

 .« جا اضافه خوب و مفیدى دارداینکه در گذشت جز این(  116تحکم)در  سابقاً

 مقدمه:
در آیات و روایات، خصوصیات مؤمن و غیر مؤمن را به اجمال و تفصیل بیان فرمودند، لذا هر کس 

خواد خود را بشناسد، باید به این کالم نورانی قرآن و اهل بیت)ع( مراجعه کند و خود رامهک می

 بزند.

 ها:نکته

اشاره به افراد طغیانگر و فاسد و مفسدى است که  « کَمْ مِْن مُسَْتدْرَجٍ بِااْلحْسَانِ إِلَْیهِ »* عبارت 

 تر باشدیرد تا مجازاتشان دردناكگها مىکند و ناگهان همه را از آنها نیکى فراوان مىخداوند به آن

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج



شوند و به اشاره به کسانى است که از ستر الهى، مغرور مى«  ...السَّتْرِ عَلَیْهِوَمَغْرُورٍ بِ»...عبارت  *

ها را رسوا افکند و آنىدهند و ناگهان خداوند پرده را بر مکارهاى خالف خود همچنان ادامه مى

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج سازدمى

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجاست علت فریب خوردن از تعریف دیگران، غفلت  *

* بهترین حالت، برای انسان این است که در حالی، در فقر و دارایی، سالمتی و بیماری، غم و شادی 

 و... بندگی خدا کند.

 

 آینده درخشان

فَیَجَْتمِعُونَ إِلَیِْه کَمَا یَجْتَمُِع قَزَعُ  -فَِإذَا کَانَ ذَلِکَ ضَرََب یَعْسُوبُ الدِّیِن بِذَنَبِهِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

ال یَزَالُ النَّاُس یَنْقُصُوَن حَتَّى ال یُقَاَل اللَّهُ فَإِذَا کَاَن ذَِلکَ ضََربَ یَعْسُوُب الدِّیِن حدیث کامل: ) الْخَرِیفِ

ْعرِفُهُمْ وَأَعْرُِف أَسْمَاَءهُْم الْخَرِیِف وَاللَِّه إِنِّی الَقَزَعِ بِذَنَبِهِ فَیَبْعَُث اللَُّه قَوْمًا مِْن أَطْرَافِهَا وَیَجِیئُونَ قَزَعًا کَ 

مُورِ النّاِس یَوْمَئِذٍ، وَالْقَزَعُ: یِّدِ الْعَظیمُ اْلمالُِک الِاَلْیَعْسُوُب : السَّ:  قالَ الرَّضِیُ ( ئِلَهُمْ وَاسْمَ أَمِیرِهِمْوَقَبَا

 ( ؛ 1-260)حکمت قِطَعُ الْغِیَِم الَّتی ال ماءَ فیها

شود و خداوند گروهى را از اطراف بالد در این هنگام پیشواى دین در جایگاه خود مستقر مى

مردم پیوسته رو به نقصان ، )آیندهاى ابر پاییز به سرعت به سراغ او مىانگیزد و مانند پارهبرمى

شواى دین در در این هنگام پی ،شودبه فراموشى سپرده مى«  اهلل»روند تا زمانى که حتى نام مى

ابر پاییز هاى انگیزد و مانند پارهوند گروهى را از اطراف بالد برمىشود و خداجایگاه خود مستقر مى

اى آنها هقبیلهشناسم و حتى نام آنها و به خدا سوگند من آنها را مى ،آیندبه سرعت به سراغ او مى

یعسوب به معناى گوید: در تفسیر این حدیث شریف مى ،سیّد رضى م (دانو نام امیرشان را نیز مى

به معناى  ( قزع) و گیردسرپرستى امور مردم را به دست مى رگى است که در آن روززآقا وپیشواى ب

 «. هاى ابرى است که آب در آنها وجود نداردقطعه

 مقدمه:
این امر در روایات اهل اعتقاد به غیبت امام زمان)عج(، از اعتقادات مهم و اساسی شیعیان است، 

بیت)ع( و آیات قرآن به تفسیر بسیار آمده است، لذا شناخت کامل این اصل برای هر مسلمانی واجب 

 است.



 ها:نکته
 زمان)عج( است.امام « یَعْسُوبُ الدِّیِن »مراد از  *

برپایی حکومت جهانی ج( و شروع ع)ظهور حضرت مهدى «ضَرََب یَعْسُوبُ الدِّیِن بِذَنَبِهِ »* مراد از 

 باشد.می

 باشند.همان یاران امام)عج( می«  قَزَعُ الْخَرِیفِ»* مراد از 

تر فرمودند: امام زمان)عج( با برهان و عقل و با جذب قلوب، مردم جهان را به * در تفسیر دقیق

 کند.سوی خدا راهنمایی می

 

 امام علیه السالم این خطیب را ستود

الشَّحشَحُ، قال الشریف: یرید الماهر بالخطبة الماضی فیها، و کل هذَا آلْخَطِیبُ »(: ع)نیمؤمنالامیرقال 

-260ماض فی کالم أو سیر فهو شحشح، و الشحشح فی غیر هذا الموضع: البخیل الممسک )حکمت

 ( ؛ 2

این است که او در  (ع)گوید: منظور اماممرحوم سیّد رضى مى، ر و زبردستى استاین خطیب ماه

زبردست باشد انى، سخت ماهر و چیره است و هرکس در سخن، یا در سیر و حرکت چابک و سخنر

 .« به معناى شخص بخیل و ممسک است ،در غیر این مقام شَحْشَح د،به او شحشح اطالق مى شو

 مقدمه:
براى صعصعة بن صوحان عبدى که خدایش رحمت  (ع)علىامام م را گوید: این کالابن ابى الحدید مى

او را به  (ع)علىامام فرموده است و همین افتخار براى صعصعه بسنده است که کسى چون  ،کند

 مردمان بوده است. ینصعصعه از سخنورتر، فصاحت و سخنورى وصف فرماید

 ها:نکته
فصاحت و بالغت و توانگرى اگر در مورد سخنوری باشد،  انی مختلف آمده،به مع « شَحْشَح»واژه  *

 عانى این کلمه، همان توانایى استقدر مشترك میان بسیارى از ماما  ،است رت در سخنورىو مها

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

 سخنرانی عمومی و یا خصوصی است. های ابالغ دین و حقایق به افراد ناآگاه،کی از راه* ی

 * فن بیان در تبلیغ، اساس این حرفه است.

 ساده و همه فهم بیان کند.منبر و تبلیغ عمومی، باید کالم را  باالی ،غمبلّ* 



 * مطالعه و سلطه علمی، در بیان صحیح کالم اصل است.

 خصومتها ،آثار سوءِ
یُریدُ ِبالْقُحِْم الْمَهالِکَ، الِنَّها تُقِْحمُ أَصْحابَها فِی اْلمَهالِکِ ، ِإنَّ لِلْخُصُومَة قُحَماً »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وَمِْن ذلِکَ قُْحمَةُ االْعْرابِ، وَهَُو أنْ تُصیبَهُُم السَّنَةُ فَتَتَعَرَّقَ أَمْوالَهُمْ َفذلِکَ تَقَحُّمُها  ،وَالْمَتالِِف فِی االْکْثَرِ

َحضَِر عِنَْد مُحُوِل وَقیَل فِیِه َوجٌْه آخٌَر: وَهَُو أنَّها تُقِْحمُهُْم بِالدَ الرِّیفِ، أَْى تُحِْوجُهُْم إلى ُدخُولِ الْ ،فِیهِمْ

 ( ؛ 3-260)حکمت الْبَدْوِ

از قُحَم، مهلکه هاست،  (ع)منظور امامگوید: سید رضی مید، خصومت و دشمنى مهلکه هایى دربر دار

دهد مىزیرا خصومت ودشمنى، در اغلب موارد افرادى را که در آن درگیرند به هالکت و تلف سوق 

و منظور از آن این  ( قُحَْمة االعراب)گویند: تعبیرات آمده که مىه در بعضى از و از این باب است ک

برد و این تَقَحُّم و نفوذ آثار گیرد و اموال آنها را از بین مىست که سال قحطى دامان آنها را مىا

( تفسیر دیگرى نیز ذکر شده و آن این  خشکسالى در میان آنهاست و در این مورد )قُْحمَة االعراب

ابان خشک شود شکسالى، روستاییان را از سرزمین خود بیرون فرستاده و هنگامى که بیخ: است که

 «. کند که به مناطق سبز و آباد بروندآنها را نیازمند مى

 مقدمه:
در «  نووى»بعضى مانند  ،چه زمانى این سخن را بیان فرموده اختالف نظر است (ع)در اینکه امام

 ،در زمان خلیفه اول بیان فرمود (ع)على امام گوید: این سخن را به نام مجموع مى ،کتاب خود

اى دفاع کند و همچنین عبداهلل بن هنگامى که برادرش عقیل را مأمور کرده بود از وى در مخاصمه

 جعفر را در زمان عثمان نیز وکالت داد که در حضورش از وى دفاع کند.

 ها:نکته
حقد یا کدورت گویند، اگر قصد انتقام داشته باشیم کینه  اگر ناراحتی از کسی در قلبمان باشد *

 السعادة مال احمد نراقی (.باشد )معراجاست، و اگر در ظاهر دشمنی کنیم، خصومت می

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج شودگاه خصومتى جزئى تبدیل به جنگى تمام عیار مى *

 ی دفع آنچه برای انسان ضرر دارد ( استویی در انسان برا)نیر روی در قوةغضبیه* خصومت، زیاده

 .السعادة مال احمد نراقی ()معراج

السعادة مال معراج* اعتدال قوة غضبیه صفت شجاعت است، یعنی حکومت عقل بر قوة غضبیه )

 احمد نراقی (.



 السعادة مال احمد نراقی (.* صفت مقابل خصم، گذشت و دوستی است )معراج

 

 دختران با اذن اولیاءازدواج 

َنصَّ الحَقَائِقِ )، قال الشَّرِیفُ: و یُروَی إَِذا بَلَغَ النِّسَاُء َنصَّ آلْحِقَاِق َفالْعَصَبَُة أَْولَى»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

َتقْدِرُ عَلَْیَه الدّابَةُ َوتَقُولُ: وَالنَّصُ: مُنْتَهَى االْشْیاِء وَمَبْلَُغ أقْصاها کَالنَِّص ِفی السِّیْرِ، الِنَُّه أَقْصى ما (، 

فََنصُّ الْحَقائِِق یُریدُ بِهِ  ،نَصَصُْت الرَّجَُل َعنِ االْمْرِ، إذَا اسْتَقْصَیْتَ مَسَْألَتَُه عَْنهُ لِتَسْتَخْرَِج ما عِنْدَُه فِیهِ 

غیرُ إلى حَدِّ اْلکَبیرِ، وَهُوَ ِمنْ أَْفصَِح الْکِنایاِت االْداركَ، الِنَُّه مُنْتَهَى الصَِغرِ، وَالْوَقُْت الَّذی یَخْرُجُ مِْنهُ الصَّ

ذا کانُوا مَحْرَمآ، مِثَْل یَقُولُ: فَإذا بَلَغَ النِّساءُ ذلِکَ فَاْلعَصَبَةُ أوْلى بِاْلمَرْأَةِ مِنْ أُمِّها، إ ،عَنْ هذَا االْمْرِ وَأَغْرَبِها

ِمّ لِلْعَصََبةِ ِفی الْمَرْأَةِ َوهُوَ الْجِدالُ وَالْحِقاقُ: مُحاقَُّة االْ ،وا ذلِکَبِتَزْویِجها إنْ أرادُوَ ،خْوَةِ وَاالْعْمامِاالْ

قاقآ، مِثْلُ جادَلْتُُه یُقالُ مِنْهُ: حاقَْقتُهُ حِ، أَنَا أََحقُّ ِمنْکَ بِهذالُّ واِحدٍ مِنْهُما لِاْلخَرِ: وَالْخُصُومَةُ، وَقَوْلُ کُ

إنَّما أرادَ مُنْتَهى االْمْرِ الَّذی تَِجبُ  (ع)هُنَّبُلُوغُ الْعَقْلِ، وَهُوَ االْدْراكُ؛ الِ ( نَصَّ الْحِقاقِ )وَقَدْ قیلَ: إنَّ  ،جِداالً

هذا مَعْنى ما ذَکَرَهُ أبوعُبَیْدٍ  ،فَإنَّما أَرادَ جَمَْع َحقیقَةٍ ( َنصَّ الْحَقائِقِ)قُ وَااْلحْکامُ، وََمنْ رَواهُ فِیهِ الْحُقُو

بُْن سَالٍم وَالَّذی ِعنْدی أَنَّ الْمُرادَ بَِنِصّ الْحِقاقِ هاهُنا بُلُوغُ الَْمرأةِ إَلى الْحَِدّ الَّذی یَجُوزُ فیِه  الْقاسِمُ

کْمََل تَزْویجُها وَتَصَرَّفُها فی حُقُوقِها، تَشْبیهآ بِالْحِقاِق مَِن االْبِلِ، وَهَِی جَمُْع حِقَّةٍ َوَحقٍّ وَهَُو الَّذِی اسْتَ

نَصِِّه الثَ سِنینَ وََدخَلَ فِی الرّابِعَةِ، وَعِنْدَ ذلِکَ یَبْلُغُ إلَى الْحَدِّ الَّذی یَتََمکَّنُ فِیِه مِنْ رُکُوبِ ظَهْرِهِ، وَثَ

بِطَریقَةِ  فَالرِّوایَتانِ َجمیعآ تَْرجِعانِ إلى مَعْنى واحِدٍ، وَهذا أَشْبَهُ  ،: جَمُْع حَقَّةٍ اً السَّیْرِ، وَالْحَقائُِق أَیْض فِی

 ( ؛ 4-260)حکمت الْعَرَبِ مَِن الْمَعنَى اْلمَذْکُورِ أوَّال

رضى شریف، سید مرحوم رسیدند، خویشان پدری به آنان سزاوارترند،  الحقاق (نصهرگاه زنان به )

در سیر و حرکت که به معناى  ( نصّ )مانند ، آخرین مرحله هرچیز است ،( نصّ)منظور از : گویدمى

منظور  ( رِمْنََصصْتُ الرَّجُلَ عَنِ االْ)گوییم مرکب است، ازاینرو هنگامى که مى آخرین مرحله توانایى

َنصَّ )ر این زمینه بیان کند، بنابراین داند دسؤال از کسى کردم که آنچه را مى این است که آنقدر

این جمله از  ،ت که همان پایان دوره کودکى استوغ اسبه معناى رسیدن به مرحله بل ( الْحَقائق

ان هنگامى که زن فرماید:( میع)امام، ترین کنایات و شگفت انگیزترین آنها در این مورد استفصیح

)مردان خویشاوند پدرى او( که محرم آنان هستند مانند برادران و  ( َعصَبةد، )به این مرحله برسن

به  ( حِقاقوال، )همچنین در انتخاب همسر براى آنهاعموها، به حمایت از آنها سزاوارتر از مادرند و 



اى که هرکدام به دیگرى درمورد این دختران است به گونه ة (عصب)مخالفت و جدال مادر با  معناى

بعضى ، یعنى با او به جدال برخاستم ( حاقَْقتُهُ حِقاقآ)گوید: عرب مى، تو سزاورترم گوید: من ازمى

اى این است که به مرحله (ع)قلى و بلوغ است، زیرا منظور امامرشد ع ( نَصُّ الحِقاق)اند: منظور از گفته

اند منظورشان روایت کرده ( َنصُّ الْحَقائق)کسانى که ، شودحقوق و احکام درباره او انجام مىبرسد که 

این همان تفسیرى است که ابو عبید قاسم بن سالم براى این جمله  ،جمع حقیقت است ( حقائق) از

اى برسد این است که زن به مرحله ( نص الحقاق)مقصود از (، سیّد رضى ) به نظر منو  ،بیان کرد

ران درمورد شت ( حِقاق) قع تشبیه بهخود شود و این در واکه تزویج او مجاز باشد واختیاردار حقوق 

به معناى شترى است که سه سالش تمام است وداخل  ( حِقّ )و ( حِقِّة)جمع  ( حقاق)چراکه  ،است

حد توان وادار به سیر و توان بر آن سوار شد و او را تا چهارم شده و به حدّى رسیده که مىدر سال 

ى بازگشت است، بنابراین هر دو روایت به معناى واحد ( حِقِّة)نیز جمع  ( حقائق) ،حرکت کرد

 «. در ابتدا ذکر شد بهتر استکند و این معنا به روش عرب از معنایى که مى

 مقدمه:
ازدواج در اسالم از امور بسیار مهم مؤکد است، اما نکات مهمی که در اینجا مطرح است، زمان ازدواج 

 یک جوان و آداب درست و اسالمی ازدواج است. 

 ها:نکته
 ازدواج یک جوان، زمانیست که به بلوغ عقلی و جسمی رسیده باشد. *

 امر به خیر کند و از شر بازدارد.* بلوغ عقلی، یعنی تشخیص خیر و شر، و وجود نیرویی که 

 15* بلوغ جسمی، روئیدن باالی لب و روی عانه، جنابت )البته با احتالم یعنی در خواب (، سن 

 باشد.سال در دخترها می9سال در پسرها و سن 

* نکته خاص در بلوغ جسمی دخترها اینکه، دختر باید از نظر جسمی به حدی برسد که غالبًا توان 

 .باشدی شوهر و توان حمل جنین در رحم، در او نسارضاء ج

 شود.* هرکدام از عالئم بلوغ ظهور کند، بلوغ جسمی حاصل می

 * اجازه پدر دختر به عنوان ولی او در عقد شرط است.

، ابتدا پدر بزرگ ( مردان خویشاوند پدرى اواگر پدر دختر در قید حیات نباشد ولی او عصبه ) *

 ست.او

 تأکید اسالم است، ازدواج آسان و ساده است.* آنچه مورد 



باشد، بلکه ایمان و اخالق اسالمی زوجین )زن و * مهریه باال، پشتوانه و ضمانت برای عروس نمی

 بختی آنهاست.مرد ( ضمانت خوش

 * شروع زندگی به روش ساده، تمرینی برای زهد زوجین است.

 باید در مراسم ازواج حذف کرد.* رسم و رسوم غلط و اذیت کننده و خرج آور را 

 دهد.زیستی و قناعت، محبت زوجین را بیشتر در قلبشان قرار می* ساده

 

 پیشرفت تدریجى نور ایمان در قلب

، قال سید الْیْمَانُ ازَْدادَتِ اللُّْمظَةُاإِنَّ االْیمَانَ یَبْدُو ُلمَْظةً فی الَْقلْبِ، کُلَّمَا ازْدَادَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

َومِنْهُ قیلَ: فََرٌس أْلمَظُ، إذا کانَ بِجَحْفَلَتِهِ شَىٌْء مَِن  ،وَاللُّْمظَُة مِثُْل النُّکَْتةِ أَوْ نَحْوِها ِمَن الْبَیاضِ رضی: 

 ( ؛ 5-260)حکمت الْبَیاضِ

 یابدشود و هرقدر ایمان افزایش مىایمان، نخست به صورت نقطه سفید ودرخشانى در دل آشکار مى

چیزى مانند یک  ،لُْمظَة: گویدمرحوم سیّد رضى مى، شودتر مىآن نقطه سفید و نورانى گسترده

 گویندمى ( الْمَظفرس ) ،و به همین جهت به اسبى که بر لبش نقطه سفیدى باشد ،نقطه سفید است

». 

 مقدمه:
ها و ارزش انسان، و شد و آیات قرآن بسیار یادایمان، لفظی است که در روایات اهل بیت)ع( 

 سعادت دنیا و آخرتش را در داشتن ایمان صحیح و کامل ذکر کردند.

 ها:نکته
 * ایمان، دو بعد علم و عمل صالح دارد.

میبه وسیله دالیل و اعمال شایسته استوارتر شروع شده و  ،باور داشتن وجود آفریدگاربا  ،ایمان* 

 (.البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی )شرح نهج گردد

البالغه ابن میثم بحرانی اعمال انسان، چه بد چه خوب، تأثیر تدریجی در نفس او دارد )شرح نهج *

.) 

تغییر آن  شود و کامل می درآید، ملکهاما هنگامى که به صورت ، * ایمان درجات و مراتب دارد

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجت اسو یا محال بسیار مشکل 
 



 زكات دینحکم 
، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّینُ الظَّنُونُ، یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکَِّیهُ، لَِما َمضَى، إِذا قََبضَهُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

فََکأَنَّهُ الَّذی یَُظنُّ بِهِ، فَالظُّنُونُ: الَّذی ال یَعْلَمُ صاحُِبهُ أَیَقِْبضُُه مَِن الَّذی هَُو عَلَیِْه أَمْ ال، قال سید رضی: 

وَهذا مِنْ أْفصَِح الْکَالِم، وَکَذلِکَ کُلُّ أَمْرٍ َتطْلُبُهُ َوال تَدْری عَلى أىّ شَیْءٍ  ،فَمَرَّةً یَرْجُوهُ وَمَرَّةً ال یَْرجُوهُ

جُنِّبَ صَوَْب اللَّجِِب ***ونَ الَّذِىمَا یَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُ: أنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ، وَعَلى ذلِکَ قَوْلُ ِلالْعْشى

الجُد : الْبِْئرُ الْعادِیَةِ فِی الصَّحْراِء، وَالظَّنُونُ: ، وَیَقْذِفُ بالبُوصِیِّ وَالمَاهِرِ***مِثْلَ الفُرَاتِّی إِذَا َما طَمَا ،المَاطِرِ

 ( ؛ 6-260)حکمت  الَّتی ال یُعْلَمُ هَْل فِیها ماءٌ أمْ ال

الزم است پس از وصول آن زکاتش را  ،پردازد یا نهداند مىلبى از کسى دارد که نمىهرگاه انسان ط

دِینى است که صاحبش ظَنون، : گویدسّید رضى مىمرحوم ، هاى گذشته ادا کندنسبت به تمام سال

 از یکسو امیدوار است ،گویى گمانى درباره آن دارد، اند آن را از بدهکار بگیرد یا نهتوداند آیا مىنمى

رود هر کارى که انسان به دنبال آن مىهمچنین  ،ترین تعبیرات استو این از فصیح ،و از یکسو ناامید

(  و بر همین اساس گفتار )شاعر معروف، رسد مصداق ظَنون استداند پایانش به کجا مىو نمى

از محلى که بارانگیر است و ***هى که معلوم نیست آب دارد یا نگوید : چاهاعشى است آنجا که مى

و کشتى و شناگر ماهر را از پاى ***را همچون فرات که پر از آب استنمى توان آن  ،دور است

به معناى چاهى  قدیمى بیابانى است و ظَنون همان چاه ،افزاید: جُددر پایان مى، آورد قرار داددرمى

 .« ست که معلوم نیست آب دارد یا نها

 مقدمه:
هایی دارد که هر مسلمانی زکات است، که آداب و دستورالعملخمس و یکی از واجبات در اسالم 

 باید آنرا بداند تا دچار حرام و بدهی نشود.

 ها:نکته
 شود.خمس و زکات واجب را شامل می «... یُزَکِّیَهُأن »...لفظ  *

 خمسی داشته باشد.* بر هر مسلمانی که دارای کسب و درآمد باشد، واجب است سال 

ب ، واجان آنرا گرفت و به سال خمسی برخورد کنیم* اگر مبلغی امانت دست دیگران باشد و نتو

 .کنیمخمسش را پرداخت می ،بلکه هر موقع دریافت شد نیست خمس آنرا فعالً پرداخت کنیم،

فقر مسلمین  * برنامه خمس و زکات، برنامه اقتصادی در اسالم است که برای تزکیه اموال و رفع

 است.



 * اصل مهم در رفع فقر، پرداخت صحیح خمس و زکات به مستحق آن است.

 * در پرداخت و خرج کردن خمس و زکات، نباید ترك اولی کرد.

 

 به هنگام مقابله با دشمن از زنان دورى كنید
، قال سید رضی: فَقاَل: اِعْذِبوا عَنِ النِّسَاِء مَا اسْتَطَعْتُمْ ،أَنَّهُ شَیَّعَ جِیْشًا بِغَزْیَةٍ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

یَفُتُّ فی َعضُِد  وَمَعْناهُ: اصْدِفُوا عَنْ ذِکْرِ النِّساءِ وَشُغْلِ الْقَلْبِ ِبهِنَّ، َوامْتَنَعُواعَنِ الْمُقارَبَةِ لَُهنَّ، الِنَّ ذلِکَ

ةِ وَ یَکْسِرُ َعنِ الْعَدُِوّ وَیَلْفِتُ عَنِ االْبْعادِ فِی الْغَزْوِ، وَکُلُّ مَِن امْتَنَعَ مِْن الْحَمِیَّةِ، وَیَقْدَُح فی مَعاقِِد الْعَزیمَ

 ( ؛ 7-260)حکمت شَىْءٍ فَقَْد أعْذَبَ عَْنهُ وَالْعاذِبُ وَالْعَذُوبُ: اْلمُمْتَِنعُ ِمنَ االْکْلِ وَالشُّرْبِ 

توانید تا آنجا که مى: فرمود ،کردیدان نبرد بدرقه مىهنگامى که سپاهى را براى فرستادن به م (ع)امام

گوید: معناى این سخن آن است که از یاد زنان و مى یمرحوم سیّد رض، از زنان دورى جویید

مشغولى به آنها به هنگام جنگ صرف نظر کنید و از نزدیکى با آنان امتناع ورزید، چراکه این کار، دل

دارد کند وازحرکت سریع وکوشش درجنگ بازمىم خلل ایجاد مىبازوان حمّیت را سست و در تصمی

و ( العاذِب )، و ( اعْذَبَ عَنْهُ)شود ( هرکس از چیزى امتناع ورزد درباره او گفته مى و )به طور کلى

 «. شود که از خوردن و آشامیدن امتناع ورزدبه کسى گفته مى( الْعَذوب )

 مقدمه:
کند که تمام فکرش متوجه مخصوصًا در میدان نبرد ـ پیشرفت مىانسان در صورتى در کار خود ـ 

شود اما اگر فکر خود را به دو یا چند کار تقسیم کند، به همان نسبت توفیقش کمتر مى ،آن کار باشد

دهد و از به خصوص اگر فکر خود را به زنان مشغول دارد که او را در حال و هواى دیگرى قرار مى

 کاهد.قدرت و قوت او مىتصمیم و اراده و 

 ها:نکته
به نیت لذت  ،به زنان در قوای حسی و قوة خیال، هرگونه توجه« ... اِعْذِبوا عَنِ النِّسَاءِ»...* مراد از 

 شود.شهوانی را شامل می

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهجسازگاری ندارد  * شهوت، با اراده قوی در کار سخت،

سیر و سلوك اسالمی، که خود میدان نبرد درونی است، نیز شهوت مانع کار در تزکیه نفس و * 

 است.



 ،دلیل بر این است که در موارد ضرورت و نیاز شدید، این نهى ارشادى«  مَا اسْتَطَعْتُمْ »تعبیر به  *

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجت استثنا شده اساز راه حالل 

 

 راه ظفر
الْیاسِرُونَ هُمُ الَّذیَن  کَالیَاسِرِ الفَاِلجِ یَنَتظِرُ أَوَّلَ فَوَزةٍ مِن قِدَاحِهِ، قال سید رضی:»مؤمنین)ع(: القال امیر

ّما قاَل الرّاجِزُ: لَ یُقالُ: فَلََج عَلَیْهِمْ وَفََلجَهُمْ، وَ ،لْفاِلجُ: الْقاهُِر وَالْغالِبُوَا، ِیَتَضارَبُونَ بِالْقِداِح عَلَى اْلجَزُور

 ؛ ( 8-260)حکمت رَأیْتُ فالِجآ قَْد فَلَجا

ایست که در انتظار )مؤمنی که با انجام کار زشت خود را شرمنده نساخته ( همچون قمار باز برنده

)یاسرون ( آنانند که با تیر بر سر شتران  گوید:پیروزی در همان بازی نخست است، سید رضی می

شود: )قَد فَلَجَ عَلَیهِم و فَلَجَهُم ( و پیروز را گویند، گفته میکنند، )فالج ( چیره نحر شده قمار می

گوید: هجری درگذشت ( می 130جز )از شاعران عصر اموی که در سال یعنی بر آنان چیره گشت، را

 .« هنگامی که دیدم شخص پیروز را که غلبه نمود

 مقدمه:
بسیار در سعادت نشاط و شادی به اقتضای ذات ، برای انسان الزم است، اما طریقه کسب این نشاط 

ترك حرام و طهارت نفس  ،های اصلی کسب شادیاست، یکی از راه و شقاوت آدمی مؤثر و شرط

 ناطقه انسانی است.

 ها:نکته
 کند.میغیر ممکن  ،و در موارد بسیار کمیتر تر و طوالنیگناه، راه سعادت را سخت *

وقت خودش به ما میبرای کسب فضائل انسانی در را بیشتری و توفیق * عدم ارتکاب گناه، فرصت 

 دهد.

کند، تا شاید خداوند دال بر موفقیت نهایی نیست، بلکه انسان را امیدوار می ،* ترك حرام و طهارت

 توفیقات الزمه را عنایت کند.

 اماره است و شکست انجام گناهان است. * ظفر، ترك حرام و غلبه بر نفس

 شوند.* گناهان، به کبیره و صغیره تقسیم می

 آنها و جایگزین کردن صفات حمیده ضد آنهاست.* الزمه ترك حرام، شناخت آنها و راه صحیح ترك 



 

 پناهگاه ما در میدان جنگ

اهلل)ص(، فَلَم یَُکن أََحدٌ مِنَّا أَقرََب إِلَی إِذَا أَحمَرَّالبَأسُ اتَّقَینَا بِرَسُولِ نَّاکُ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

أنَّهُ إذا عَظُمَ الْخَوْفُ مِنَ الْعَدُوِّ، وَاشْتَدَّ عِضاضُ الْحَرْبِ فَزَِع  :وَمَعْنى ذلِکَرضی: قال سید  دُوِّمِنهُ،العَ

بِنَفْسِهِ، فَیُنْزُِل اهلُل عَلَیْهِمُ النَّصُْر بِهِ، وَیَأَمنُونَ مِّما کانُوا یَخافُونَهُ  (ص)الْمُسْلِمُوَن إلى قِتاِل رَسُولِ اهللِ

کِنایٌَة عَِن اشْتِدادِ االْمْرِ، وَقَْد قیَل فِی ذلَِک أَقْوالٌ أَحْسَنُها: أنَّهُ شَبََّه  ( إذَا احَْمرَّ اْلبَأْسُ ) وَقَوْلُهُ:، بِمَکانِهِ

 (ص)ِب بِالنّاِر الَّتِی َتجْمَُع الْحَرارَةَ وَالْحُمْرََة بِفِْعلِها وَلَوْنِها وَمِّما یُقَوّی ذِلکَ قَوُْل رَسُولِ اهللِ حَمَْی الْحَرْ 

فَالْوَطیسُ: مُسْتَوْقَدُ النّارِ،  ( اآلنَ حَمِی الْوَطیسُ)وَقَدْ رَأى مُجْتَلَدَ النّاسِ یَوْم حُنَْینٍ وَهِىَ حَْربُ هَواِزنَ: 

 ( ؛ 9-260)حکمت مَا اسْتَحَرَّ مِنْ جِالِد الْقَوِْم بِاْحتِدامِ النّاِر وَشِدَّةِ الْتِهابِها (ص)شَبَّهَ رَسُولُ اهللِفَ

کردیم، پیامبر از همه ما به اهلل)ص( خود را حفظ میشد، در پناه رسولوقتی تنور جنگ سرخ می

که هرگاه ترس از دشمن زیاد  این استگوید: معنای این سخن تر بود، سید رضی میدشمن نزدیک

جنگید پناه یافت، مسلمانان به جایی که پیامبر)ص( میهای دشمن شدت میشد، و ضربهمی

فرستاد، و آنان به واسطه فرومیرا بردند، و خدای متعال به برکت وجود پیامبر پیروزی بر آنان می

ا احمرالبأس ( در کالم امام)ع( کنایه از گشتند، جمله )إذمکانت وی از آنچه بیم داشتند ایمن می

که:  سختی جنگ است، در تفسیر این سخن امام)ع( چند قول وجود دارد که بهترینشان این است

ای آتش تشبیه کرده که سوزندگی و سرخی را با عمل و رنگش امام)ع( حرارت جنگ را به گرم

مسلمانان با مردان قبیله حنین که توأمان دارد، مؤید این تفسیر سخن پامبر)ص( است که در روز 

جنگیدند، وقتی درگیری شدید دو سپاه را دید فرمودند: )اآلن حمی الوطیس (: اینک تنور هوازن می

جنگ گرم شد، )وطیس ( محل برافروختن آتش است، پیامبر)ص( در این سخن، حرارت میدان نبرد 

 «.ور شدن آتش تشبیه کرده است را به شعله

 مقدمه:

طلبی نیست، بلکه متن شریعت مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم است، لذا در این دین جنگاسالم 

اهلل)ص( و امیرالمؤمنین)ع( گاهی مجبور به انجام جنگ با مشرکین، کفار و راستا، گاهی رسول

 کرد.شدند و خطرات زیادی آنها را تهدید مییهودیان می

 ها:نکته



 در مشکالت زندگی، حجت خدا پناه مردم است. *

 داند.های غلبه بر آن مشکالت را کاماًل میهای دنیا و راه* حجت خدا، سختی

 اهلل ( و تسلیم بودن در مقابل او، امر ضروری دین اسالم است.اعتقاد به حجةاهلل )ولی *

داشتن استاد راه الزم و ضروری * برای رسیدن به سعادت نهایی، در زمان غیبت امام معصوم)ع(، 

 است.

 * استاد راه، کسی است که عبداهلل و موحد محض و مورد تأیید خدا و قرآن و ائمه

 السالم( باشد.معصومین)علیهم

 اهلل)ص( است.* استاد امیرالمؤمنین)ع(، جناب رسول

 

 گالیه شدید امام علیه السالم از سُستى بعضى از یارانش

نْبَارِ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَاشِیاً حَتَّى أَتَى النُّخَیْلََة صْحَابِ مُعَاوِیَةَ عَلَى االْلَمَّا بَلَغَهُ إِغَارَةُ أَ»امیرالمؤمنین)ع(: قال 

فَکَیَْف تَکْفُونَنِی  ،کُمْمَا تَکْفُونَنِی أَنُْفسَ :فَقَالَ ،وْمِنِینَ نَحُْن نَکْفِیَکهُمْوَ أَدْرَکَهُ النَّاسُ وَقَالُوا یَا َأمِیرَ الْمُ

کَأَنَّنِی اْلمَقُودُ وَهُُم ، إِنْ کَانَتِ الرَّعَایَا قَْبلِی لَتَشْکُو حَیْفَ رُعَاتِهَا وَإِنَّنِی الْیَوْمَ الَشْکُو حَیْفَ رَعِیَّتِی، غَیْرَکُم

هذَا الَْقوْلَ، فی کَالٍم طَویلٍ قَْد َذکَرْنا مُختارَُه فِی جُمْلَِة  :(ع)فَلَمّا قالَ ، الْقَادَةُ أَِو الْمَوْزُوُع َوهُُم الَْوزَعَةُ

یا الْخُطَبِ، تَقَدََّم إِلَیِْه َرجُالنِ مِنْ أصْحابِهِ فَقالَ أََحَدهُما: إنّی ال أمْلِکُ إّلا نَفْسی وَأخی فَمُْر بِأَمِْركَ 

 ( ؛ 261)حکمت یْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِیدُ؟أمِیرَالْمُؤمِنیَن نُنْقَدْ لَهُ، فَقالَ علیه السالم: وَأَ

خبر حمله یاران معاویه به انبار و غارت آنجا را شنید شخصًا پیاده به سوى  (ع)امهنگامى که ام

 ،به دنبال آن حضرت به راه افتادندمردم نیز  ،گاه معروف کوفه بود به راه افتادکه لشکر«  نخیله»

گردید ما این مشکل را حل : اى امیرمؤمنان! شما بازکردند)جمعى از سرشناسان اصحاب( عرض 

خواهید آیید چگونه مىده حل مشکالت خودتان با من برنمىشما از عه، امام)ع( فرمود: کنیممى

ولى  ،کردنداز ستم فرمانروایان خود شکایت مىرعایاى پیشین  ،شکل دیگران را از من دفع کنید؟م

ومحکومم و یا من فرمانبر  ،گویى من پیرو هستم و آنها پیشوا ،ارمشکایت د من امروز از ستم رعیتم

قسمت برگزیده  این سخن را درضمن گفتارى طوالنى ـ که (ع)هنگامى که امام، آنها فرمانده و حاکم

یکى از آنها عرض کرد: من  ،کرد، دو نفر از یارانش جلو آمدندها گذشت ـ بیان اى از آن ضمن خطبه



شما دو نفر در برابر آنچه : فرمود (ع)امام ،ا ندارم، امر فرما تا اطاعت کنیمبرادرم رجز اختیار خودم و 

 «. توانید انجام دهید؟چه کارى مى ،خواهممن مى

 مقدمه:

هاى معاویه این بود که براى تضعیف روحیه مردم عراق و به خصوص سربازان یکى از شیطنت

این ، اى را به قتل برسانندعده ،انجام دهند ناهنجاریفرستاد تا یاى را مگاهى عدهگه)ع( امیرمؤمنان

 کردند.گیرى مىاران خودکامه از آن بهرههمان روشى است که در طول تاریخ جب

 ها:نکته

 ، حضور مستقیم در مشکالت مردم است.در حکومت * از وظایف مسؤولین

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجالمی، همکاری با حاکم اسالمی است وظایف مردم در حکومت اس* 

 شیرازی (.

 * قدرت اصلی یک حکومت، مردم هستند.

 * از دالیل تشکیل حکومت، ایجاد نظم و اتحاد در پیش بردن امور اجتماعی جامعه است.

 ظلم حکام بر مردم است.«  نْ کَانَتِ الرََّعایَا قَبْلِی لَتَشْکُو حَیْفَ رُعَاتَِهااِ»مراد از * 

 عدم همکاری مردم با امام)ع( و قدرنشناسی آنها است.«  وَإِنَّنِی الْیَوْمَ اَلشْکُو حَیْفَ رَعِیَّتِی»* مراد از 

 آید.* انسان باید ادعایی کند که از عهده آن برمی

 

 نخست حق را بشناس سپس پیروانش را

فَقالَ: أَتَرانی أَظُنُّ أْصحابَ الْجَمَلِ کانُوا عَلى  ،الْحارِثَ بْنَ حُوطٍ أتاهُوَقِیلَ إنَّ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

یَا حَاِرثُ، إِنَّکَ نََظرْتَ تَحْتَکَ وََلمْ تَنُْظرْ فَوْقََک فَحِرْتَ! إِنَّکَ لَْم تَعْرِفِ آلْحَقَّ فَتَعِْرفَ ، فقال)ع(: ضَاللٍَة؟

: (ع)فَقال، فَإِنّی أعْتَِزلُ مَعَ سَعیدِ بْنِ مالِکٍ وَعَْبدِاهللِ بْنِ عَُمرَ، لَ فَتَعْرِفَ َمنْ أَتَاهُمَنْ أََتاهُ، َولَمْ تَعْرَفِ آْلبَاطِ

 ( ؛ 262)حکمت إِنَّ سَعِیداً وَعَبْدَ اللّهِ ْبن ُعمَرَ لَمْ یَْنصُرَا الْحَقَّ وَلَْم یَخْذُالَ البَاطِلَ

کنید من هم لشکر جمل کرد: شما فکر مىت حضرت آمد وعرض خدم ،حارث بن حوطگفته شد، 

به  ،اى حارث! تو به زیر دست خود نگاه کردى نه به باالى سرتفرمود: ( ع)امام ،دانم؟را گمراه مى

اند تا کسانى را که به سراغ حق آمده تو حق را نشناختى ،دلیل حیران و سرگردان شدى همین

حارث گفت:  ،شناسایى کنى ،اندبه سراغ باطل رفتها کسانى را که اى تباطل را نیز نشناخته، بشناسى



و عبداهلل بن  فرمود: سعید (ع)امام، کنمگیرى مىکناره ،و عبد اهلل بن عمر من همراه سعید بن مالک

 «. ردند و باطل را نیز خوار نساختندعمر حق را یارى نک

 مقدمه:
مؤمنان آگاه بودند که دست به در ماجراى جنگ جمل، مردم به سه گروه تقسیم شدند: گروه اوّل، 

براى خاموش کردن آتش فتنه به بصره ، به فرمان آن حضرت زدند و (ع)دامان امیرمؤمنان على

بیعت « معاویه»و « عایشه»، «زبیر»، «طلحه»گروه دوم، فریب خوردگانى بودند که به تحریک  ،آمدند

از جمله  ،بى طرفى را برگزیدند گروه کوچکى نیز ،و در مقابل آن حضرت ایستادند خود را شکستند

 بودند.«  عبداهلل بن عمر»و «  سعد بن ابى وقاص»آنها 

 ها:نکته
البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهجتوجه به باطل و اهل باطل است « . ..إِنَّکَ نَظَرْتَ َتحْتَکَ»...مراد از  *

 شیرازی (.

)شرح هل حق، یعنی امیرالمؤمنین)ع( است به حق و ا توجهیبی« ... وَلَمْ تَنْظُْر فَْوقَکَ»...* مراد از 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

توجهی به حق )که همان غفلت است ( باعت حیرت و گمراهی و مخالفت با * توجه به باطل و بی

 شود.امام معصوم)ع( می

دچار انحراف نشویم های اجتماعی گیری* اصل این است که حق و باطل را بشناسیم، تا در تصمیم

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

ل و اهل شام، این است که آنها با سکوتشان در برابر اصحاب جم « الْباطِلَ لَمْ یَخُْذالَ»از جمله  ادرم* 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج باطل را یارى کردند

)شرح  به معناى یارى کردن است« خْذُاللَْم یَ»بنابراین خذالن به معناى ترك یارى است، * 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهج نشان عدم مسئولیت در برابر حق و باطل است نابجا،بى طرفى * 

 شیرازی (.

 

 

 



 نشینی با سلطانهم هشدار
 263)حکمت یُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ  ،َسدِکَرَاکِبِ االْ صَاحِبُ السُّْلطَانِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛
ولى  ،خورندمانند کسى است که بر شیر سوار است، دیگران به مقام او غبطه مى ،همنشین سلطان

 «. داند در چه وضع خطرناکى قرار گرفته استاو خود بهتر مى

 مقدمه:
و بسیار شده است ، اندبوده یات زیادمقربان سالطین همیشه گرفتار خطردهد که تاریخ نشان مى

که ناگهان سلطان به آنها بدبین شده، نه تنها دستور عزل آنها را داده، بلکه آنها را به شدت مجازات 

 نموده و در بسیارى از موارد نابود کرده است.

 ها:نکته
البالغه آیةاهلل )شرح نهجاست نه حاکمان عادل و اسالمی الم حاکمان ظ« ... السُّلْطَانِ»...* مراد از 

 مکارم شیرازی (.

 های آنها است.در کنار سالطین بودن و موافقت با ظلم و بدی« ... صَاحُِب السُّلْطَانِ»* مراد از 

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج شوند* سالطین، دچار کبر و درندگی می

البالغه )شرح نهجکند انسان را نسبت به اطرافیان، بدبین و ظالم می ،رفاه دنیایی* تعلق به قدرت و 

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

 * غبطه به دنیای دیگران، مذموم وناپسند است.

منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة * نباید از تعریف دیگران نسبت به جایگاه خویش فریب بخوریم )

 .( خوئىآیةاهلل 

 

 خوشرفتارى با بازماندگان مسلمین
 ؛ ( 264)حکمت َأْحسِنُوا فی عَقِِب غَیْرِکُمْ تُْحفَظُوا فِی عَقِِبکُم»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« با بازماندگان دیگران خوشرفتارى کنید تا با بازماندگان شما همینگونه رفتار کنند

 مقدمه:
ایم هر کس به در عمل به صورت قرض و مکافات است و ما آشکارا دیده ،بیشتر کارهاى این جهان

و هر کس مردم را  ،شودسرانجام نسبت به بازماندگان و فرزندانش ستم مى، کندمردم ستم مى



اش ویران کند، خانهها را ویران مىشوند، و هر کس خانهکشد، فرزندان و بازماندگانش کشته مىمى

 .کارهای خوب همینطور استو بالعکس در  شودمى

 ها:نکته
 خود به جا مى گذارد.مرگ ، کسانى از فرزند و فرزندانى است که انسان پس از « بِقِ عَ* »

کسانى که اگر فرزندان ناتوانى از خود به یادگار » د:فرمایمى 9 نساء آیهدر سوره  قرآن مجید* 

( خدا  رسند! از )مخالفت( بت یتیمان مردم ترسند، باید )از ستم دربارهاز آینده آنان مى ،بگذارند

 «. بپرهیزند، و سخنى استوار بگویند

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهج شودد پدران به فرزندان منتقل مىپاداش کیفر اعمال نیک و ب* 

 شیرازی (.

کس به هیچ ؛ زِرُ وَازِرَةٌ ِوزْرَ أُخَْرىوَاَل تَ»با «  حْسِنُوا فی عَِقبِ غَیْرِکُمْ تُحْفَظُوا فِی عَِقبِکُماَ»* عبارت 

 منافات ندارد.«  شودجرم گناه دیگرى مجازات نمى

بدى را  پایه کار خوب یاکه کسى  ، یعنیی داردتکویناثر نوعى  اعمال هرکسی، زاتپاداش ومجا* 

فرزندان او نیز ه سراغ درنتیجه آن نیک وبد ب ،آیدکم کم به صورت سنّتى درمى ،گذارددر جامعه مى

 البالغه آیةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج خواهد آمد

، در واقع این یک امر کند به فرزندان نیکوکار، نیکوکارى کنندوجدان انسانى مردم ایجاب مى* 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.فطری است )شرح نهج

 

 گفتار دانشمندان، درد یا دارو؟

 265)حکمت کَالَمَ الْحَُکمَاءِ إِذَا کَانَ صَوَاباً کَانَ دَوَاءً، وَإِذَا کَانَ خََطأً کَانَ دَاءً إِنَّ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛

گفتار دانشمندان اگر صحیح و درست باشد دوا )داروى شفابخش( و اگر نادرست و خطا باشد درد و 

 .« بیمارى است

 مقدمه:

سپارند به خصوص حکیم جان به گفتار آنها مىوزند و گوش دمردم چشم به سخنان دانشمندان مى

و دانشمندى که آزمایش خود را در میان مردم پس داده و سابقه تقوا و وارستگى او در میان آنان 

 .برندبسیارى از مردم آن را به کار مى چنین کسى هرچه بگوید ،هور باشدمش



 ها:نکته
 صراط مستقیم است.هدایت مردم به « ... کَانَ دَوَاءً»...* مراد از 

 گمراهی و انحرافات اعتقادی و گناهان است.« ... کَانَ دَاءً »...* مراد از 

 * احتمال خطا در کالم علمایی که انسان کامل نشدند وجود دارد.

 حکما و علمای ربانی، در واقع طبیب روح انسانها هستند.* 

نی ( کالم، از هر سخنرانی، ناپسند لوحی در پذیرش )پذیرش کورکورانه و بی مبنا و برها* ساده

 است.

* میزان در تشخیص صواب یا خطا بودن کالم دیگران، تطبیق دادن با قرآن و کالم ائمه معصومین)ع( 

 است.

 

 !براى آموزش صحیح شتاب مکن

َفأْتِنی حَتَّى ُأخْبِرَكَ عَلَى  إِذَا کَانَ الْغَدُ، فقال)ع(: یمَانَهُ َرجُلٌ أَنْ یُعَرِّفَهُ االَْوسَأَلَ»قال امیرالمرمنین)ع(: 

، وَیُخْطِئُهَا هذَاأَسْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنْ نَسِیْتَ مَقَالَتی حَِفظَهَا عَلَیْکَ غَیُْركَ فَإِنَّ الْکَالَمَ کَالشَّارِدَةِ یَْنقُفُهَا هذَا 

 هُوَ قَوُْلهُ: اإلِیمانُ عَلى أرْبَعِ شُعَبٍهذَا الْبابِ وَ  وَقَدْ ذَکَرنا ما أجابَهُ بِهِ فیما تََقدَّمَ ِمنْ قال الرضی: 

 ( ؛ 266)حکمت

فردا نزد من بیا تا در به او فرمود:  (ع)امام، ایمان را براى او شرح دهدتا خواست مردى از محضرش 

ام را فراموش کنى دیگرى آن را براى تو حفظ کند، که اگر گفته ،حضور جمع، تو را از آن آگاه سازم

 ،پیدا کنند و بعضى آن را نیابندزیرا سخن همچون شتِر فرارى است که بعضى ممکن است آن را 

در پاسخ این سؤال کننده بیان  (،ع)گوید: آنچه را امامپس از ذکر این کالم حکیمانه مى ،سیّد رضى

 آوردیم « عَلى أرْبَعِ شُعَبٍ اإلیمانُ»به عنوان  ( کلمات قصار)فرمود، همان است که ما در همین باب 

.» 

 مقدمه:

هنگامى که خود را در کنار  ،درخشید و هم در معارف اسالمىکه هم در صحنه جهاد مى ،عمار یاسر

آن چشمه جوشان معرفت دید، درخواست کرد که مهمترین مسئله را که همان ایمان است با تمام 

 .او شرح دهد هایش براىویژگى



 ها:نکته
اینجا به  )بر وزن سرود( به معناى حیوان یا انسان فرارى است و چون در« شُرُود»از ماده  «شارِدَة *

 واند اشاره به ناقه گریزپا باشدضرب المثلهاى عرب به شتر است، مى ت اًصورت مؤنث آمده و غالب

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج

 شود و هم مفاهیم آنهم الفاظ آن به طور کامل حفظ مى ،هنگامى که در جمع ایراد شود ،کالم* 

 .( خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) گرددروشن مى برای برخی و تبعاً برای دیگران،

البالغه نهج)شرح ضروری است  ، مهم ونسلهاى آیندهتابت آنها براى حفظ احادیث و نقل کامل وک* 

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهج ار مهمى در فهم معارف اسالم داردنقش بسی ،احادیث اسالمى* 

 شیرازی (.

 ضعف قوة خیال و حافظه مستمعین است.« ... فَإِنَّ الَْکالَمَ کَالشَّارِدَةِ...»* علت عبارت 

 افراد زیرك و باهوش و با طهارت و پاکی است، که فهم باالیی دارند.« ... یَنْقُفُهَا هذَا»...* مراد از 

 

  حرص چرا؟

یَابْنَ آدَمَ، الَ تَْحمِلْ هَمَّ یَوِْمکَ آلَّذِی لَمْ یَْأتِکَ عَلَى یَْومِکَ الَّذِی قَْد أَتَاكَ، فَإِنَُّه »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 267)حکمت زْقِکَإِنْ یَکُ مِنْ ُعمُِرك یَْأتِ الّلهُ فِیِه بِرِ

اى فرزند آدم! غم و اندوهِ روزى که نیامده را بر آن روز که در آن هستى تحمیل مکن، چراکه اگر 

 «. ندرساخداوند روزىِ تو را در آن روز مىآن روز، از عمرت باشد 

 مقدمه:
 نادرست است،غم و اندوه، در زندگی انسان چیز ناگزیری است، که گاهی درست و بجاست، و گاهی 

کند و غم و اندوه را بر دل ما میدارد و اى بسا زندگى را بر ما تباه نسودى  نادرست، غم و اندوهلذا 

 دارد.میسازد و ما را از تفکر وتالش براى واجبات و انجام مسئولیتها بازمیمضاعف 

 ها:نکته
 * اقتضای ذات خالق، تأمین رزق مخلوقینش است.



نفى و ترك تالش و کوشش  «... الَ تَحِْملْ هَمَّ یَوْمِکَ آلَّذِی لَمْ یَأِْتکَ عَلَى یَوْمِکَ»...راد عبارت م *

البالغه )شرح نهج خصوص در سطح جامعه اسالمى نیست آینده نگرى و تدبیر در امور زندگى به

 آیةاهلل مکارم شیرازی (.

به بهانه تأمین آینده دائمآ براى ثروت اندوزى  که بسیارى از مردم ،جلوگیرى از حرص و آز شدید *

 خوئىآیةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة از اهداف حجةهای خداست )، کنندتالش مىو حرام 

). 

ه سبب فراموشى هاى آیندنباید برنامه * اصل در حاالت انسان، حضور در زمان حالش است، یعنی

 البالغه ابن میثم بحرانی (.د )شرح نهجبرنامه روزانه شو

 

 در دوستى و دشمنى از حدّ تجاوز مکن
أَْحبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا، عََسى أَنْ یَکُونَ بَغِیضَکَ یَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِیضََک هَوْناً »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 268)حکمت مَا، عَسَى أَنْ یَکُونَ حَبِیَبکَ یَوْماً ما

در حد اعتدال دوست بدار، چراکه ممکن است روزى دشمنت شود و با دشمنت نیز  دوست خود را

 .« در حد اعتدال دشمنى کن، زیرا ممکن است روزى دوست تو شود

 مقدمه:
انسان در زمان دوستى، راه افراط در پیش گیرد  ، اگریابدها استمرار نمىها و دشمنىهمیشه دوستى

شاید آن شخص  ،این دوستى به دشمنى تبدیل گرددو  و تمام اسرار خویش را به دوستش بگوید

راه  ،نباید با آبروریزی ،شودمیبه دوستى تبدیل  ،هاگاهى دشمنىو  ،تمام اسرار انسان را فاش کند

 جبران وتوبه را ببندیم.

 ها:نکته
باید بر اساس معیارهاى در اعتقاد شیعه است، که حب و بغض دوستی و دشمنی بر اساس مسئله  *

البالغه آیةاهلل مکارم )شرح نهج معروف شده است« توّلى و تبّرى»الهى باشد که به صورت اصل 

 شیرازی (.

به خدا و روز رستاخیز دارند  هیچ قومى را که ایمان»فرماید: میسوره مجادله  22آیه * قرآن در 

برادران یا  یابى که با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر چند پدران یا فرزندان یانمى

 «.... خویشاوندانشان باشند



 دوستی و نزدیک بودن به یکدیگر مراتب دارد که باید حد این مراتب را شناخت.* 

 بین دو دوست بیشتراست. * هرچه طهارت و صفت رازداری بیشتر باشد، محرمیت

 * راه دوام دوستی، انتخاب درست دوست خوب و ادای حق دوست است.

 مردی به دشمنان نیز ناپسند است.* در شریعت اسالم، ظلم و ناجوان

 قابلیت تبدیل شدن به دوستی را دارد. ،ها* اکثر دشمنی

 

 دنیاپرستان و آخرتْ دوستان

فِی الدُّنْیَا َعامِالَنِ: َعامِلٌ َعمِلَ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنَْیا، قَْد شَغَلَتُْه دُنْیَاهُ عَْن النَّاُس »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وََعامٌِل عَمَِل فِی ، یَخْشَى عَلَى مَْن َیخْلُفُهُ الْفَقَْر وَیَأْمَُنُه عَلَى نَْفسِهِ فَیُفْنی ُعمُرَُه فِی مَنْفََعةِ غَیْرِهِ، آخِرَتِهِ

فََأصْبََح ، فَأَحْرَزَ آلْحَظَّیْنِ مَعاً، وَمَلَکَ الدَّارَیْنِ َجمِیعاً، عَمَلی لَهُ مِنَ الدُّنْیَا بِغَیْرَِما بَعْدَهَا، فَجَاءَهُ الَّذِ الدُّنْیَا لِ

 ( ؛ 269)حکمت وَجِیهاً عِنَْد اللّهِ، اَل یَسْأَلُ اللّهَ َحاجًَة فََیمْنَعُهُ

ان را از آخرتشان باز براى دنیا تالش مى کنند ودنیایشان آن مردم در دنیا دو گروهند: گروهى تنها

اى جهان دیگر( ولى از فقر خویش )بر ،دبازماندگان خود از فقر وحشت دارن نسبت به، داشته است

براى  ،گروه دیگر، سازندخویش را در منافع دیگران فانى مىدانند، ازاینرو عمر خود را در امان مى

کوشش فراوان از دنیا به  سهم آنها بدون نیاز به کار و، کنندتالش و کوشش مىچه بعد از دنیاست آن

آنها در درگاه ، اندد و هر دو سرا را با هم مالک شدهانچنین کسانى هر دو سود را برده، رسدمىآنها 

 «. داردبخواهند خداوند از آنها دریغ نمىخدا آبرومندند و هرچه 

 مقدمه:

تند، او را از خارج دورتر کرم ابریشم است که هرقدر بر پیله اطراف خود مىحریص در دنیا مانند 

که در  یمباشهمچون گوسفندى نباید دنیا ، لذا در دهدزمانى که با غم و اندوه، جان مى سازد تامى

 ام چاقى اوست.شود که مرگش به هنگخورد و چاق مىشود و آنقدر مىکشتزار سبزى واقع مى

 ها:نکته

تالش و زندگی در دنیا امری ناگزیر است اما اگر برای خدا وطبق دستورات اوباشد عین آخرت  *

 البالغه ابن میثم بحرانی (.است )شرح نهج

 دهند.* انسان در آخرت، برای دنیا و غیراهلل، عملی انجام نمی



را شامل  هم فقر دنیوى «... ُه عَلَى نَفْسِهِیَخْشَى عَلَى َمْن یَخْلُفُهُ الْفَْقرَ وَیَأْمَنُ...»لفظ فقر در عبارت  *

 .معنویو هم فقر ، شودمی

 اش میدانند.* اهل آخرت، خدا را روزی رسان خود و خانواده

 همگی مذموم هستند. بخلو هم  حرص* هم تنبلی و هم 

را ش خداوند دنیای هرکه از دنیا قطع تعلق کند،اهلل مالک دنیاست، یعنی * مالک آخرت، به إذن

 د.کنمیتأمین 

 

 سرنوشت زیورآالت كعبه

وَ رُوِیَ أَنَُّه ذُکِرَ عِنَْد ُعمََر بِْن الْخَطَّابِ فِی أَیَّامِِه حَلْیُ اْلکَعْبَةِ وَکَثْرَُتهُ فََقالَ قَوٌْم » قال امیرالمؤمنین)ع(:

جِْر وَمَا تَصْنَُع اْلکَعْبَُة بِالْحَلْیِ فَهَمَّ ُعمَُر بِذَلَِک سْلِمِیَن کَاَن أَعْظََم لِالْ لَوْ َأخَذْتَُه فَجَهَّزَْت بِِه جُیُوَش الْمُ

مْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَمْوَالُ اْلمُسْلِمِینَ وَاالْ (ص)رْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِیِّإنَّ الْقُ(: ع)فَقال(، ع)مِیرَاْلمُوْمِنِینَ وَسَأَلَ عَنْهُ أَ

 ،ضَعَهُ وَالْخُْمسُ َفوَضَعَهُ اللّهُ حَْیثُ وَ ،قَسََّمهُ عََلى مُسْتَحِقِّیهِوَالْفَیْءُ فَ ،رَائِضِنَ الْوَرَثَةِ فِی الْفَفَقَسَّمَهَا بَیْ

وَکَاَن حَلْیُ اْلَکعْبَةِ فِیهَا یَوْمَئِذٍ، فَتَرَکَُه اللّهُ عَلَى َحالِِه، َولَْم یَتْرُکْهُ ، لَهَا اللُّه حَْیثُ جَعَلَهَاوالصَّدَقَاُت فَجَعَ

ا وَتََركَ الْحَلْیَ فَقَالَ لَهُ ُعمَرُ لَوْالكَ الَفْتَضَحْنَ، اناً، وَلَمْ یَخْفَ عَلَیْه َمکاناً، فَأَقِرَّهُ حَْیثُ أَقَرَّهُ اللّهُ وََرسُولُهُنِسْیَ

 ( ؛ 270)حکمت بِحَالِهِ

به کعبه و کثرت آن سخن روایت شده است که در ایام خالفت عمر بن الخطاب، نزد او از زیورهاى 

اختى، اجر سا آن، لشکرهاى مسلمین را مجهز مىو ب گرفتىگفتند: اگر آنها را مى گروهى، میان آمد

به این کار گرفت و کعبه چه احتیاجى به این زیورها دارد؟ به دنبال آن، عمر تصمیم  ،آن بیشتر بود

 ،نازل شد (ص)بر پیامبر آناین قرد: در پاسخ او فرمو (ع)امام، دراین باره سؤال کرد (ع)از امیرمؤمنان

به عنوان ارث مطابق سهام خاص ان، که آنها را در حالى که چهار نوع مال وجود داشت: اموال مسلمان

(، که  در میان ورثه تقسیم فرمود، و فىء )غنائمى که از طریق جنگ یا غیر جنگ به دست آمده بود

د قرار داد، و صدقات )زکوات(، که آن را بر مستحقانش تقسیم کرد، وخمس، که آن را در موارد خو

ن را بر همان و در آن زمان زیورهاى کعبه وجود داشت و خدا آ د،را در آنجا که الزم بود قرار داآن 

و این امر نه از روى فراموشى بود و نه به دلیل مخفى بودن مکان آن، بنابراین تو  ،حال باقى گذاشت

هنگامى که عمر گفتار ، باقى بگذار ،اندن را قرار دادهنیز آن را بر همان حال که خدا و پیامبرش آ



 و زیورهاى کعبه را به حال خود واگذاشت ،شدیمرا شنید عرض کرد: اگر تو نبودى رسوا مى (ع)امام

». 

 مقدمه:

از تواریخ استفاده  و قبل از اسالم نیز وجود داشته استقرائن نشان مى دهد که زیورآالت کعبه 

از روایاتى که در منابع  ،دادن زیورآالت به کعبه، قبل از اسالم شروع شده استشود که هدیه مى

 .توان براى حجاج نیازمند استفاده کردشود که از هدایاى کعبه مىاستفاده مى ،آمده )ع(اهل بیت

 ها:نکته

 * امکان دارد که آدمی نسبت به کسی شناخت به خوب بودنش داشته باشد اما باز هم دشمنی کند.

 حاکم جاهل، باعث نابودی و هالکت امت است.* 

 های مستحبی دارند.الپرداخت هستند، و برخی خرج* اموال در اسالم، برخی واجب

 شود.هم خمس و هم زکات، هر دو را شامل می« ... وَالْخُمْسُ»...* لفظ 

 الناس و ارث ورثه است.الپرداخت مانند:خمس، زکات، نفقه، و حق* اموال واجب

 را تکرار کرد.«  لَوْال َعلِىٌّ لَهَلَکَ ُعمَر»خلیفه دوم، در طول خالفت بارها عبارت  *

خدایا! هرگاه »برد عبارتند از: * عبارات دیگری که خلیفه دوم درباره امیرالمؤمنین)ع( به کار می

خدا مرا در سرزمینى ... رمشکلى پیش آید که على براى حل آن حضور نداشته باشد مرا باقى مگذا

ازاینکه مثل على بن ابى طالب  مادران عاجزند... در آن نباشى« امیرالمؤمنین)ع( »زنده ندارد که تو 

 .«و...  ایندرا بز


